FIETSROUTE

Deze route begint en eindigt in het Sallandse dorp Lettele
(startpunt zie routebeschrijving). De totale afstand is ca. 27 kilometer.
De afstand kan worden ingekort tot ca 8 kilometer. De route is daarom heel
geschikt voor alle leeftijden.
U fietst door het Sallandse coulissen landschap in de gemeente Deventer en
Olst-Wijhe. Deze route is alleen beschreven op papier. In deze folder wordt
de route nauwkeurig beschreven, en u kunt de route ook downloaden op
de website: www.deheksvanlettele.nl

Het verhaal
Niet voor niets heeft de route de naam “De Heks van Lettele”. Er ligt
een heel oud verhaal aan ten grondslag. Lees voor u gaat fietsen eerst
het verhaal (voor aan uw kinderen). Dat komt de beleving van de
route ten goede.

Startpunt en stempelpost: Café Restaurant De Koerkamp te Lettele
(indien gesloten: startpunt bij de firma Roesink, Bathmenseweg 22)
1.
2.
3.

Neem op de kruising de Bathmenseweg richting Heeten.
Ga voor de school het fietspad aan de linkerkant van de weg op.
Na ongeveer 1,5 km slaat u linksaf zandweg met fietspad (Aanvangsweg).

Stempelpost / Rustpunt / Heksen activiteiten ‘n Aanvang
4.
5.
6.

Aan het einde van De Aanvangsweg oversteken en op het fietspad links afslaan.
Neem na de ingang van het militaire complex het smalle fietspad rechts (Daggenvoorderpad).
Vervolg dit pad tot aan het kanaal en ga links af.
Verkorte route
Ga de Steerne brug niet over, maar voor de brug linksaf het fietspad op. Bij einde weg de
Spanjaardsdijk oversteken en de weg langs het kanaal vervolgen. Pak de route weer op bij nr. 24.

Horeca, rustpunten en activiteiten
Onderweg komt u langs horecagelegenheden en rustpunten.
Hier zijn diverse activiteiten rondom het thema. Deze worden
in de route aangegeven. De uitleg op de locaties is te vinden
in de stempelkastjes (zie hieronder).

7.
8.
9.
10.

Het Heksenpaspoort voor kinderen
De route is heel geschikt voor kinderen omdat er onderweg veel
activiteiten én rust mogelijkheden zijn. Ook kan de route worden
ingekort.
Voor kinderen wordt de route fietsen helemaal een feest als
het Heksenpaspoort wordt gebruikt! Bij het startpunt is dit
paspoort te verkrijgen. Onderweg zijn overal stempels te vinden in
stempelkastjes. In het paspoort moeten stempels komen te staan.
Bij het eindpunt ontvangt iedereen een leuke prijs. Mede hierdoor is
de (verkorte) route ook leuk voor een kinderfeestje!

11.
12.
13.

Ga rechtsaf over de Steernebrug en rechtdoor de Zwijnenbergerweg in.
Neem de 2e zandweg rechts met naastgelegen fietspad. Dit is het vervolg van de Zwijnenbergerweg!
Aan het einde van de zandweg rechtdoor. Nog steeds de Zwijnenbergerweg; deze is nu weer verhard.
Blijf de Zwijnenbergerweg volgen tot aan de voorrangsweg (Raalterweg).
(Eén van de zijwegen van de Zwijnenbergerweg is de Midlijkerdijk. Hier ziet u “ ’t zwarte hekke” uit het
verhaal). Ga terug naar de Zwijnenbergerweg en vervolg de route.
Let op: met een beetje geluk ziet u binnen 50 m. de heks in de boom!
Ga rechtsaf en neem het fietspad langs de Raalterweg tot aan de rotonde.
De rotonde ¾ rondrijden en de Boxbergerweg richting Olst aanhouden.
(Het fietspad ligt aan de linkerkant van de Boxbergerweg.)
Fietspad langs Boxbergerweg blijven volgen over de wetering tot het stenen kruis (links).

Stenen kruis
14.

Fietspad vervolgen tot het ophoudt bij kruising. Hier rechtdoor naar Uitspanning de Lepelaar (recht voor u).

Stempelpost / Heksen activiteiten / Uitspanning De Lepelaar

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Ga terug en neem de eerste weg rechts (Bevrijdingsweg). Vervolg de weg tot u recht voor een oud
huis staat (het voormalige station van De Eikelhof ). Voor het stationshuis buigt u naar rechts; hier
gaat de weg over in een pad. Dit pad volgen tot u bij een soort bocht naar rechts komt. Hier moet u
rechtdoor gaan, een smal pad in.
Rij dit pad helemaal uit en ga linksaf de Verlengde Randerstraat in. Deze gaat over in de
Averlose Houtweg.
Vervolg de Averlose Houtweg (circa 2 kilometer) tot aan voorrangsweg (Raalterweg).
Neem het fietspad naar rechts langs de Raalterweg.
Eerste weg links (let op: Raalterweg oversteken); Frieswijkerweg.
Deze weg steeds aanhouden en op kruising rechtdoor (= Koeweg).
Vervolg de Koeweg.

Stempelpost / Rustpunt / Heksen activiteiten De School van Frieswijk
21.
22.
23.

De Koeweg gaat over in de Biesterveldsweg.
Aan het einde van de Biesterveldsweg steekt u de Spanjaardsdijk over. Ga linksaf.
Op rotonde rechtdoor (= tweede afslag) het fietspad langs de Spanjaardsdijk op. Weg vervolgen tot
aan kanaal en na de Zandbelterbrug direct rechtsaf.

Stempelpost / Rustpunt / Heksen activiteiten De theepot
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Langs kanaal blijven fietsen.
Waar u aan de linkerhand een wetering krijgt slaat u linksaf de Linderweg in.
Eerste weg rechts de Baarlermarsweg in. Deze volgen tot einde.
Sla linksaf het fietspad langs de Oerdijk op.
Eerste weg links, de Schooldijk in. In de bocht rechts aanhouden; Schooldijk gaat hier
over in Koerkampsweg.
De Koerkampsweg helemaal volgen tot einde weg (circa 1 kilometer).

Stempelpost / Rustpunt / Heksen activiteiten Erve Klein Koerkamp
30.

Rechtsaf de Bathmenseweg op richting dorp Lettele

Eindpunt en stempelpost: Café Restaurant De Koerkamp Lettele
(of firma Roesink als daar ook is gestart).

