
coor dat je d" f-fraftje-SAffArtfirOUte gaatrijden!

De route is om en nabij 150 kilometer en er zijn wat dingetje om even rekening mee
te houden.

Ten eerste willen we benadrukken dat je rijdt op eigen risico. De route is gemaakt om
een lekker dagie uit te zijn en plezier te hebben. Houd je aan de verkeersregels, wees
een heer in het verkeer en neem ook de geldende coronaregels in acht.

Verder geldt op een bepaalde gedeelte van de route een hoogtebeperkingvan2,2
meter 6n breedtebeperking van 2,3 meter. Dit gedeelte is in de routebeschrijving
gemarkeerd met een (*).

Ook zijn niet alle wegen op de route verhard. Tijdens het uitzetten waren de wegen
goed begaanbaar, maar bedenk dat als het heftig geregend heeft, of in andere
bijzondere weersomstandigheden, die wegen niet even goed te rijden zijn. Als een
weg onverhard is, is dit aangegeven in de routebeschrijving. Neem in dat geval een

alternatief. Ook als je auto laag bij de grond is, is het aan te raden een alternatief te
kiezen voor de onverharde wegen.

Lees dit hele document door, zodat je goed voorbereid op pad gaat. Sommige wagen
horen bi3 een specifiek deel van de route.

Wanneer je op de foto wilt gaan, bijvoorbeeld met de gespotte foto-opdrachten, stop
dan op een veilige plek en let op dat je ander verkeer niet hindert.

Steun de lokale ondernemer! Stop onderweg bij bloemenverkoopstalletjes, koop een
boerenijsje, wijk iets van de route af voor een borrel(plankje) of neem een souvenirtje
mee als aandenken aan deze dag.

Ten slotte; we vinden het leuk als je laat weten hoe je de route, en alle opdrachLten

erbij, ervaren hebt. Wanneer je per mail je antwoorden/foto's/filmpjes stuun en

daarbij je,naam en adres vermeldt, krijg je altijd een leuk presentje thuisgestuurd!
Het mailadres is info@brownistoryr,nl

Vbel plezier, en veilige kilometers gewenst!

RallyTeamRainbow
(check meteen onze facebookpagina! )



De stam van deze route is bij Natuurcamping Boxbergen.
Wildbaan 2,8L24 PE Wesepe

. Vertrek in noordelijke richting op de Lankhorsterweg

. Na 900 meter, einde van de wcg , op de T:splitsing rechtsaf,
Wethouder M. van Doorninckweg

. Rijdt 1.3 km tot de rotonde, neem de tweede afslag (rechtdoor) en vervolg je
weg op de Raalterweg

. Sla bij de eerste kruising linksaf op de Scholtensweg

. Verlaat de Scholtensweg, na ongeveer 500 rneter, rechtsaf de Dorninee E"

Kreikenlaan CIp

. Daarna linksaf de Dominee E. Kreikenlaan volgen, de weg gaat over in de G.J.
Kappernveg

. Bij de T:-splitsing, linksaf, Zonnebergerweg

. Bij de T-splitsing, NIET de Sallandroute volgen

. Meest logische weg vervolgen

. Het water oversteken, de weg gaat nu over in de Spekschateweg

. Einde van de w€9, rechtsaf, Spanjaardsdijk

. Na l-.1- km, na Zaal Restaurant Reimink, linksaf, Witteveensweg

. Na I".4 km, op de kruising, linksaf, Koepelweg

. Einde van de weg, rechtsaf, Berghuisweg

' Lu links, Koldeweesweg
. iu links, ceilenweg

" Einde van de weg, linksaf, N332 (het is maar een heel klein stu$e)
. Verlaat na ongeveer 600 meter de Provinciale weg; rechtsaf naar de

Nielandswe g (onverhard)
. Na 1.5 km rechtsaf, Haarlesedijk (onverhard), deze gaat over in de Eekteweg
. Sia linksaf naar de Wittebroeksweg
. Na 1.8 km, linksaf, Raarnsweg
. Na 800 m., rechtsaf, Kroepeweg
. Einde van de weg linksaf, Nijverdalseweg, blijf deze paralel aan de N35 rijden
. Na ongeveer 3,3 krn, rechtsaf, Almelosestraat

" Bij de verkeerslichten rechtdoor, Hooilandweg
. Einde van de weg, rechtsaf, Steege
. Einde van de w€g, linksaf, Ten Haveweg

' Nal km, rechtsaf, Lindertseweg
. Einde van de w€g, linksaf, Luttenbergerweg
. Provinciale weg N348 oversteken, je rijdt nu op de Crismansweg
. Ga rechtdoor op de Wolthaarsdijk Oostzijde



. Je kunt nu kiezen; de Wolthaarsdijk Oostzijde is het eerste stuk wij
avontuurlijk en onverhard (tot aan het Rustpunt), de overkant (Wolthaarsdijk

I Westzijde) is makkelijker begaanbaar. Wanneer je dat verkiest, steek dan bij de

E eerste mogelijkheid het water over en vervolg je weg. Na het rustpunt is hetr juist andersom; dan is de Oosuijde verhard en de Westzijde onverhard. Ook
hier kun je weer van kant wisselen als je dat zou willen.

. Blijf rechtdoor rijden tot je in het dorp komt. Dit is dan via de Posthoornweg
(oostzijde) of de Strenkhaarsweg (westzijde). Rijdt door tCIt je de kerk
gepasseerd bent, Sla dan rechtsaf, Weerdhuisweg/Schoolstraat

. Einde van de w€8, linksaf, Parallelstaat

. Na 200 meter, na het water, rechtsaf, Kanaaldijk flIRAAG 4)

. \Meg gaat over in de Kerkstraat en later de Statumweg

. Na 3,L km, linksaf, Korteveldsweg

. Na 2,1 km, Iinksaf, Kerkweg

. Na I",5 km bereik je de Lemelerberg. Hier kun je even lekker uitrusten!

Op de Lemelerberg kun je wat eten en drinken, wandelen, moufltainbiken en ook
food&drinks-to-go.

Wb vervolgen onze route met een andere navigatiemethode.
Bij "bolletje-pijltje" navigeer je op basis van verkeerssituatieschetsen. De situatie is
zo getekend dat jij het bolletje voorstelt, de pijl is de richting die je moet volgen. Er
staat aangegeven op welke afstand je de situatie treft, en het totale aantal gereden
kilometers tot dat punt.

Na 0,8 km ga je
op de T-splitsing

rechtsaf.
Je dagteller staat

op 0,8 km

Na 1,5 krn ga je
op de r0tonde
rechtdoor. Je

dagteller staat op

2,3 km

Na 2,2 km ga je
op de kruising

linksaf.
Je dagteller staat

op 4,5 km

Vertrekpunt is De Lemelerberg
Kerkweg 32, 8L48 PZ Lemele (Vertrek in westerlijke richting)

+ 2,2

Bijvoorbeeld
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Vragen bii de l-hartje-Salland-route

1" Langs de route zie je verscheidene keren "pas op"*bordjes (in 't seizoen).
Waarvoor waarschuwen deze bordjes?

2. Bij R.estaurant "De Bagatelle" hebben ze hele mooie luiken voor de ramen. In
welke kleuren zqnze geschiiderd?

3. Onderweg zie je een keer een aanwijsbordje naar "de Flierefluiter". Een heetr

leuk speelpark voor kinderen met boerderijdieren. zwembad, camping en

speeltuin. Hoe vaak is het park uitgeroepen tot "Leukste uitje van Overijssei"?
4. Je passeert een bouwmarkt, deze staat aangegeven in de routebeschrijving.

Welke? Blijf goed opletten, want in het tweede deel van de l-hartje-Salland-
route kom je deze bouwmarkt nog een keer tegen" In welk dorp?

5" Welk bier schenken ze bij "De Nieuwe Brug"?
G. De Yechtstreek is een (natuur)gebied in de provincies Noord-Holiand en

{-Itrecht, gelegen aan de Vecht. Toch passeer je tijdens deze rit ook een keer
"de Yechtstreek". Wbt is het?

7. Op de route zie je geregeld aanwijsbordjes naar een Rustpunt.
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Edn keer staat er bij zc'n aanwijsbordje ndg een bewegwijzeringsbordje met
een bijzonder "eeuwig rustpunt". Waarheen wijst dat bord?

B. Je rijdt tijdens de route, met hoogte- en breedtebeperkingen, een stuw over.

Hoe heet dit water?
9. In Deventer zie je, als je de route juist rijdt, langs de rechterkant van de weg

een klein betonnen LEGo-poppetje. Je moet echt goed kijken en opletten, want
hrj is maar zo'n 20 cm groot en staat op de grond" Je krijgt haast geen kans
voor een foto te maken dus een omschrijving waar dit poppetje staat is
voldoende.

10. F{et eindpunt is "Nieuw Rande", Het landgoed heeft een link met een iconisch
boek uit de Nederlandse iiteratuur. \,Velk boek?

tr. Vraag staat ingetekend op de route. Hoeveel vogelhuisjes tel je links langs de

weg tussen huisnummers 27-23?
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Kun je deze dingen onderweg
spoften?

Maak een foto als je ze tegen
komt. Met jezeif erbij is

natr.rurtrijk het leukst!
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Deze bijzondere auto's kun je onderweg
vinden. Natuurlij k zijn ze verplaatsbaar,
dus er is een kleine kans dat je ze niet
tegenkomt. Ze staan wel prominent op de
route, je hoeft niet heel erg te zoeken.



In totaal zijn er dus l-0 foto's te spotten.

Opdrachten bij de l-hartj e-Salland-route

Het ishatuurlijk leuk als je onderweg ook nog wat kunt dden!
De opdrachten zijn natuurlijk optioneel en niet verplicht.

1. Ga op de foto met een ijsje van rninimaal L meter groot/troog
z. Tegenwoordig schieten de (rnicro)bierbrouwers als paddenstoelen uit de grond

en zijn de meest uiteenlopende bieren te koop. Sorns ook met vreemde en
gekke fflmen. Ga zoCanig met een biemje op de foto dat de foto past bij de

naam van het bier. Bijvoorbeeld 'Road Trip'van Davo Bier"
TIP: In Olst (op de route) kom je langs Slijterij "de Dom". Hier verkopen ze

h66l veel soofien bier. Let even op de openingstijden.
B. Salland kent een aantal streekgerechten en eigen cuiinaire producten. Eet of

drink iets wat te linken is aan Salland.
4. Zo'n dagje rijden slurpt natuurlijk je complete tank leeg... Laat je auto

aftanken door iemand in een dierenpak.
s. Onderweg zie je heel veel koeien en paarden. Maar schapen... die zie je wat

minder. Ga op de foto met een schaap"


