
In het Vechtdal kun je heel gevarieerd wandelen. En met het wandelnetwerk Vechtdal 
wordt het je ook nog eens heel gemakkelijk gemaakt. Van knooppunt tot knooppunt 
tot een lange afstandswandeling zoals het Pieterpad, het is allemaal mogelijk. Wil 
je het Vechtdal echt beleven en tegelijkertijd wat meer te weten komen over de 
geschiedenis van dit boeiende gebied? Kies dan het Vechtdalpad, een meerdaagse 
wandelroute door het Vechtdal. Deze langeafstandswandeling begint in Zwolle en 
verhaalt over het ontstaan van het Vechtdal.

HET VECHTDALPAD
Het Vechtdalpad bestaat uit zeven verschillende etappes. Vier van deze etappes lopen 
door Nederland. De eerste etappe voert je van Zwolle naar Dalfsen. Na een wandeling 
door de pittoreske binnenstad met de vele historische panden, loop je door een weids 
rivierenlandschap langs de Vecht naar Dalfsen. De tweede etappe, van Dalfsen naar Ommen, 
bestaat uit een gevarieerd landschap. Via het eeuwenoude landgoeddorp Vilsteren, kom je 
uit in Ommen. Hier start de derde etappe naar Mariënberg. Ook dit landschap is verrassend 
met haar bossen, heide en zandverstuivingen. Op enkele oude armen na, blijft de Vecht 
tijdens deze etappe verstopt achter hoge rivierduinen, die unieke vergezichten opleveren. 
De vierde etappe van Mariënberg naar Gramsbergen voert door een open landschap van 
weiden en akkers. Hier beleef je de hedendaagse landbouw in volle glorie. Halverwege de 
tocht ligt Hardenberg, een gezellig en levendig stadje dat zeker een bezoek waard is. De 
vijfde, zesde en zevende etappes, voeren je via de Vecht over de Duitse grens richting het 
authentieke plaatsje Laar en verder. In Duitsland loopt het Vechtdalpad letterlijk langs de 
oevers van de Vecht. Zie ook www.vechtdaloverijssel.nl/routes 

WANDELROUTES VOOR KINDEREN
Stilzitten is voor de meeste kinderen een hele opgave. Gelukkig is het Vechtdal ook 
ontzettend leuk voor kinderen; met spannende wandelroutes, een speelnatuurpad en 
diverse speurtochten. Avontuurlijk buitenspelen kan heel gaaf bovenop de Lemelerberg. Op 
grote hoogte beleef je hier de gaafste avonturen. Bijvoorbeeld in het speelbos ‘Het hol van 
de Leeuw’. Kijk voor meer informatie op www.vechtdaloverijssel.nl/kidsroutes
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Fietsen en wandelen zijn in deze tijd razend populair. Lekker naar buiten, je hoofd leeg 
maken en aan je conditie werken terwijl je geniet van de natuur om je heen. En dit kan 
heel goed in de regio Salland. Een regio gelegen in West-Overijssel waar er genoeg rust 
en ruimte te vinden is om te genieten van je fiets- of wandeltocht.

RAAK VERSLINGERD AAN SALLAND
Salland is een ervaring. En misschien nog wel meer: een gevoel. Niet zomaar een gebied 
als alle andere, maar een streek met een eigen gezicht en karakter. Dat ervaar je als je door 
de regio fietst of wandelt. Van de mooiste rivier van Nederland -de IJssel- met haar oevers 
en natuurlijke uiterwaarden tot Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal 
met haar glooiingen en stuwwallen. Van de ongerepte en gevarieerde natuur naar levendig 
landgoed of kasteel. Leuk feitje: Salland heeft de hoogste dichtheid van landgoederen in 
Nederland. Van de rust in de karakteristieke dorpen naar de eigenzinnige en bruisende 
Hanzestad Deventer met haar Middeleeuwse straatjes. Zo slinger je al fietsend of wandelend 
door Salland.

SALLAND OP DE FIETS
Salland heeft een uitgebreid fietsnetwerk. Binnen dit netwerk zijn er verschillende routes 
uitgezet. Fiets bijvoorbeeld eens de Slinger van Salland-fietsroutes. Dat zijn routes die 
je meenemen in verhalen vol cultuur en historie. Ook maak je kennis met de Sallandse 
tradities. Je fietst door een regio waar je geniet van ruimte en rust tussen hoge bomenrijen, 
houtwallen, bossen en heidevelden. Je voelt je meteen thuis door de gezellige en 
vriendelijke mensen. Zo gewoon, maar tegelijk heel bijzonder. Fiets de Slingers van Salland 
en ervaar waarom je verslingerd aan Salland raakt! www.slingervansalland.nl

SALLAND TE VOET
Ga je liever te voet dan fietsend door Salland? Dan is dit een leuke wandeltip: de Alternatieve 
Wandelvierdaagse. Normaal gesproken wordt er in oktober de Sallandse Wandelvierdaagse 
georganiseerd. Een van de grootste wandelvierdaagses van Nederland. Door de corona-
uitbraak kon dit helaas niet plaatsvinden. Maar Sallanders geven niet zomaar op. Dus 
werd de Alternatieve Wandelvierdaagse bedacht. Hoe het werkt? Je koopt online het 
wandelvierdaagseboekje waarin vier prachtige wandelingen zijn uitgezet die slingeren door 
het Sallandse landschap. Vervolgens bepaal je zelf wanneer je gaat wandelen. Tijdens de 
wandelingen kom je stempelposten tegen waar je je stempelkaart moet stempelen. Alle 
stempels binnen? Dan mag jij de speciale medaille opspelden die je ontvangt bij het boekje. 
Durf jij de uitdaging aan? www.sw4d.nl
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