




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’. 
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op 
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele 
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0” 
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



De IJssel Challenge staat in het teken van water. Maar ook van prachtige (Hanze)
steden die aan dat water te vinden zijn. De Challenge zit hem natuurlijk ook in de 
strijd tegen het water. Prachtige stoomgemalen zijn dé symbolen van die strijd. 
Water speelt de hoofdrol in het prachtige natuurgebied Weerribben-Wieden. 
Hier hebben mensenhanden een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming 
van een doolhof waarin verdwalen onmogelijk is. 

Totale lengte van de route: 132 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 3,5 uur

The IJssel Challenge





Highlights Overijssel

Zwolle 
Markanter kan het startpunt van de IJssel Challenge niet zijn. Museum de Fundatie in 
hartje Zwolle is met recht een ‘point of interest’. De bouw van dit neoclassicistische 
pand startte in 1838. Door de jaren heen vervulde het verschillende functies. Zo was 
het een paleis van justitie en ook de rijksplanologische dienst was hier gevestigd. 
In 2004 en 2005 werd het pand verbouwd tot kunstmuseum. In 2013 landde de 
spectaculaire ‘wolk’ met de indrukwekkende raampartij op het dak. Museum de 
Fundatie bezit en beheert een grote collectie beeldende kunst met werken van onder 
meer Appel, Bacon, Degas, Klibansky, Mondriaan en Van Gogh. Naast de locatie in 
Zwolle hoort ook Kasteel Nijenhuis in Heino/Wijhe tot Museum de Fundatie.

Hanzestad Zwolle is de hoofdstad van de gemeente Overijssel. De Sassenpoort, resten 
van stadsmuren en de singels laten zien dat Zwolle ooit een vestingstad was. De oude 
binnenstad is zeer sfeervol, zeker in de zomer als de terrassen op de Grote Markt en 
het Grote Kerkplein open zijn. Daarnaast zijn er vele bezienswaardigheden. Waanders 
in de Broeren is misschien wel de mooiste boekhandel van Nederland. De winkel is 
namelijk ondergebracht in de monumentale Broerenkerk. Over kerken gesproken: de 
75 meter hoge Onze Lieve Vrouwetoren is dé blikvanger van de skyline van Zwolle. 
Plaatselijk staat deze toren bekend als ‘de Peperbus’.

Zwolle is een heerlijke winkelstad met een mooie afwisseling van grote zaken en kleine 
boetiekjes. Bovendien is cultuur altijd dichtbij. Hedon is één van de beste poppodia van 
Nederland en Theater de Spiegel is van binnen én van buiten indrukwekkend. Zwolle is 
ook de stad van de Librije, één van de twee driesterrenrestaurants die Nederland telt. 

We rijden Zwolle uit via singels, grachten en kades. De weg naar Kampen voert door 
Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit staat voor karakteristieke (Hanze)steden, water 
en polderlandschappen. De IJsseldelta, die zichzelf afficheert als ‘Nederland in het 
klein’, is in 2005 officieel erkend als Nationaal Landschap. In totaal telt Nederland 20 
Nationale Landschappen.
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Kampen 
Als echte Hanzestad kende Kampen in de 14e en 15e eeuw veel welvaart. Die 
welvaart had ook een grote aantrekkingskracht op schilders, bouwmeesters, 
dichters en filosofen. Zo beleefde Kampen een bloeiperiode op artistiek gebied. Dat 
ziet u nog altijd terug in de oude binnenstad met prachtige oude gebouwen zoals 
de Koornmarktspoort en het Oude Raadhuis. In de 19e eeuw speelde Kampen een 
belangrijke rol in de tabaksindustrie. Bijzonder detail: de binnenstad van Kampen 
is alleen te bereiken door een brug over te steken. De Stadsbrug met zijn vergulde 
evenwicht wielen is een echte blikvanger.

Gemaal Mastenbroek 
Onderweg naar Vollenhoven passeren we Genemuiden. Deze plaats aan het Zwarte 
Water heeft sinds 1275 Stadsrechten. Bij situatie 52 zien we een fraai staaltje 
oer-Hollandse technologie: gemaal Mastenbroek aan de Kamperzeedijk, dat in 1855 
en 1856 is gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen. Oorspronkelijk is het 
een stoomgemaal, maar sinds 1961 wordt een elektrisch aangedreven vijzelgemaal 
gebruikt. Gemaal Mastenbroek, dat ook wel d’Olde Mesiene wordt genoemd, is 
een rijksmonument. Eén keer per jaar, tijdens de Stoomdagen, wordt de originele 
stoominstallatie nog in werking gezet.

Over het water 
In de IJssel Challenge staat water centraal. Dat betekent dat we regelmatig van de 
ene naar de andere oever moeten. Op weg naar Vollenhove, bij situatie 59-60 doen 
we dat met de veerpont Genemuiden-Zwartsluis. Het blijft bijzonder om op deze 
manier met de auto het water over te steken. De weg naar Vollenhoven heeft nog 
een verrassing in petto: Gemaal A.F. Stroink. Dit prachtige stoomgemaal uit 1919 is 
nog steeds in gebruik. De huidige installatie maakt gebruik van diesel- en elektro-
aandrijving.
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Weerribben-Wieden 
Het lijkt wel of het natuurschoon op deze route alleen maar overtreffende trappen 
kent. Via Sint Jansklooster rijden we Nationaal Park Weerribben-Wieden in. Dit is 
het grootste aaneengesloten laagveenmoeras gebied van Nederland (ruim 10.000 
hectare). Dit park is ontstaan door turfwinning. Daarbij werd veen uit trekgaten (de 
weeren) omhoog gehaald. Dat heeft geresulteerd in een bijzonder doolhof: plassen, 
meren en slootjes worden hier afgewisseld met moerasbossen, rietpercelen en 
hooilanden. Over de rietpercelen gesproken: deze worden actief beheerd. Een 
rietland dat niet wordt gemaaid, wordt uiteindelijk namelijk een wilgenbos.

Weerribben-Wieden is een paradijs voor planten en dieren. Vogelliefhebbers spotten 
hier rietzangers, karekieten, knobbelzwanen, purperreigers en ijsvogels. En sinds 
2002 is dit Nationale Park ook weer een thuis voor de kieskeurige otter. 

In dit unieke park is het heerlijk wandelen en fietsen, maar voor de puurste belevenis 
stapt u in een fluisterboot of een kano. En dan is het heerlijk dwalen. Maar verdwalen 
lukt niet: alle vaarten en grachten komen uiteindelijk uit op de Kalenbergergracht. 

Giethoorn 
Al het natuurschoon van de IJssel Challenge leidt uiteindelijk naar Giethoorn. 
Dit dorp dankt zijn naam aan de vele geitenhoorns, die bij de ontginning van 
het veengebied in de omgeving werden gevonden. Het dorp wordt dankzij alle 
waterwegen en bruggen ook wel het Hollandse Venetië genoemd. Giethoorn heeft 
nog geen 2.500 inwoners, maar het dorp trekt jaarlijks meer dan één miljoen 
toeristen. Dat toerisme kwam in 1958 op gang nadat Bert Haanstra hier de 
succesvolle film ‘de Fanfare’ opnam. In Grand Café Fanfare in hartje Giethoorn zijn 
nog vele foto’s en parafernalia van deze film te vinden. Giethoorn is een dorp om te 
ontdekken. Dat kan te voet (550 km aan gemarkeerde wandelroutes), maar ook hier 
geldt: ga vooral de boot in.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

FaFastned Bornheim 300 kW 
A28 Amersfoort richting Zwolle 
8091 ZZ Wezep 
11 km van de start

Fastned Bovenboer 300 kW 
A32 Heerenveen richting Meppel 
7948 LE Nijeveen 
13 km van de finish
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