
 

 
 

Fietsroute Bourgondisch fietsen over de Sallandse Bergen 

Genieten van het Sallandse landschap en pauzeren op bijzondere locaties  
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 52 km 

 

Toen zo’n 150.000 jaar geleden grote gletsjers zich over Nederland uitbreidden, ontstonden de 

stuwwallen die wij nu kennen als de Hellendoornse Berg, de Lemelerberg en de Luttenberg. Nu 

vormen deze ‘bergen’ een decor waarin het schitterend fietsen is. Bij het afwisselende 

landschap dat is ontstaan, heeft ook de mens een handje geholpen. Fietsend langs de oevers 

van de Regge is goed te zien hoe een agrarisch gebied in een paar jaar is omgevormd in een 

natuurgebied met grote schoonheid. Tijdens de route kan op diverse mooie plekken worden 

gepauzeerd. 

 

Starten en pauzeren 

A. Vakantiepark de Luttenberg, Heuvelweg 9 Luttenberg 

B. Fletcher Hotel-Restaurant Hellendoorn, Johanna van Burenstraat 9 Hellendoorn 

C. Landgoed Schuilenburg, Schuilenburgerweg 54 Hellendoorn 

D. Pannenkoekenhuus Marle,  Hellendoornseweg 40 Hellendoorn 

E. Café ’t Hoekje, Dorpsstraat 20 Lemelerveld 

 

Heuvelachtig terrein 

De route gaat een paar keer over heuvelachtig terrein. Een fiets met versnellingen is daarom 

aan te bevelen. 

 

De routebrochure met voordeelcoupons is binnenkort verkrijgbaar bij alle start- en 

pauzeplaatsen. 

 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting 

 

  Vakantiepark De Luttenberg (A) 

  Pauzeren/eindigen: Na 850 m aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat De Luttenberg en ga L. 

 

1. Volg de rood-witte wegwijzers richting Hellendoorn totdat je de bebouwde kom van 

Hellendoorn binnen fietst. 

 

2. Na het bord ‘Hellendoorn’ (bij het binnenrijden van de bebouwde kom) de tweede weg R 

(Johanna van Burenstraat). 



 

  Fletcher Hotel-Restaurant Hellendoorn (B) 

 Pauzeren/eindigen: Na 100 m aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat Fletcher Hellendoorn en ga L. 

 

3. Eerste weg L (Jacob Kapteynstraat) en aan het eind van de weg R (Dorpsstraat). → KP 17 

 

4. KP 17 → KP 14 → KP 9. Let op: Aan het eind van de Katenhorstweg L de brug oversteken 

(Schuilenburgerweg). 

 

  Landgoed Schuilenburg (C) 

 Pauzeren/eindigen: Na 400 m direct aan de weg aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat Landgoed Schuilenburg, steek de weg over en ga rechtdoor (Nieuwe 

  Twentseweg). Lees verder bij 6. 

 

5. Neem de tweede weg R (Nieuwe Twentseweg, tegenover Landgoed Schuilenburg). 

 

6. De Nieuwe Twentseweg gaat over in een fietspad. → KP 8 

 

De ‘Sallandse bergen’ zijn ontstaan tijdens het Saalien, de voorlaatste IJstijd die duurde van 

238.000 tot 126.000 jaar geleden. Vanuit het noorden oprukkende gletsjers stuwden de bodem 

op, met als resultaat een aantal stuwwallen. Andere bekende stuwwallen in Nederland zijn de 

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de laatste IJstijd (Weichselien) die duurde 

van  116.000 tot 11.700 jaar geleden, was Nederland niet bedekt met ijs, maar was de bodem 

permanent bevroren. Koude winden vanuit het noorden voerden een dikke laag dekzand aan. 

Deze zandbodem vind je nog terug op de Hellendoornse Berg, de Lemelerberg en de 

Luttenberg. 

 

7. KP 8 → KP 19 Let op: Neem de eerste weg R (Veldhuizenweg). Voorrangsweg oversteken en 

daarna eerste weg L (Elerweg). → KP 9 

 

8. KP 9 → KP 14 Let op: volgen tot het eind van de weg. 

 

  Pannenkoekenhuus Marle (D)  

  Pauzeren/eindigen: Aan het eind van de weg aan je LH.  

  Vertrek: Verlaat Pannenkoekenhuus Marle, ga L en direct weer L (Hellendoornseweg).  

  Lees verder bij 10. 

 

9. Einde van de weg L (Hellendoornseweg). 

 

10. Op de rotonde L (Hammerweg). Neem daarna de eerste weg L (Leemkampweg). → KP 4 

 

11. KP 4 → KP 3 → KP 85 → KP 79 → KP 78 → KP 71 → KP 99 

 

12. KP 99 → KP 98 Let op: Eerste fietsbrug aan je LH oversteken en R. Tweede weg L 

(Dorpsstraat). 

 

  Café ’t Hoekje (E) 

  Pauzeren/eindigen: Na 200 m aan je RH.  

  Vertrek: Verlaat Café ’t Hoekje en ga R. 



 

13. Na het bord ‘Einde Lemelerveld’ (bij het verlaten van de bebouwde kom) de eerste weg L 

(Grensweg). 

 

14. Eerste weg R (Ganzenweg). → KP 20 → KP 29 → KP 53 Let op: volgen tot de kerk. 

 

  Café-Brasserie De Schoenmaker (F) 

  Pauzeren/eindigen: Let op: 120 m na KP 29 aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat De Schoenmaker en ga L. 

 

15. Na de kerk de eerste weg R (Kerkpad) en eind van de weg L (Heuvelweg). 

Lees bovenaan verder. 

 

 

Starten en pauzeren  

A. Vakantiepark de Luttenberg 

Heuvelweg 9 Luttenberg ∙ 0572 301405 ∙ www.luttenberg.nl 

Heeft u zin om te genieten in het landelijke en gastvrije Salland? Dan is Vakantiepark de 

Luttenberg een prima uitvalsbasis voor uw verblijf. U kunt kamperen of verblijven in leuke en 

nette huuraccomodaties. ‘Best 2014’ camping met het maximaal van 5 sterren (ANWB/ADAC). 

 

B. Fletcher Hotel-Restaurant Hellendoorn 

Johanna van Burenstraat 9 Hellendoorn · 0548 655425 · www.hotelhellendoorn.nl 

Aan de rand van natuurgebied De Sallandse Heuvelrug ligt ons charmante hotel. Nadat u heeft 

genoten van de prachtige natuurschoon, kunt u op ons ruime terras of in de lounge bar 

nagenieten. 

 

C. Landgoed Schuilenburg 

Schuilenburgerweg 54 Hellendoorn · 0548 681782 · www.schuilenburg.nl 

Op de grens van Salland en Twente ligt aan de Regge Landgoed Schuilenburg. Het herbergt een 

prachtig horecagelegenheid voor een hapje en een drankje. Tevens botenverhuur. 

 

D. Pannenkoekenhuus Marle 

Hellendoornseweg 40 Hellendoorn · 0548 681316 · www.pannenkoekenhuusmarle.nl 

Koffie, pannenkoeken, oud-Hollands snoepwinkeltje, speeltuin, streekproducten en het 

blikkenmuseum met een unieke verzameling van meer dan 10.000 blikken, bussen en trommels!  

 

E. Café ’t Hoekje 

Dorpsstraat 20 Lemelerveld · 0572 373700 · www.hoekjelemelerveld.nl 

Café-Cafetaria ’t Hoekje biedt ruimte voor zowel sportieve jongeren als actieve ouderen. Door 

ons aanbod van heerlijke dranken en een snelle hap, is er voor ieder wat wils. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 
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