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Om niet te v
 ergeten

Greg Theulings

Ook Salland viert in 2020 75 jaar bevrijding. Een
mooie gelegenheid voor een bezoek aan het
vernieuwde Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal.
Beleef hoe het moet zijn geweest om tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Overijssel te leven, met
levensechte diorama’s. Fiets daarna langs het
ereveld ‘De Canadese Begraafplaats Holten’ op
de Holterberg, met vernieuwd informatiecentrum.
memorymuseum.nl, canadesebegraafplaatsholten.nl
Tip Ontdek deze historische locaties tijdens één
van de vier Liberation Fietsroutes. De routes zijn
beschreven in het routeboekje Beleef de bevrijding.
sallandnatuurlijkgastvrij.nl/liberationroute

tips

Verrukkelijk
Vechtdal

De Verrukkelijk Vechtdal-fietsroutes leiden
je langs velden, weiden
en bossen waar allerlei
lekkers groeit dat je
dezelfde dag nog op je
bord terugziet. Heerlijk
Hardenberg is een van
die leuke smaakfiets
routes en telt zo’n 40
kilometer. Neem een
kijkje in de keuken bij
gepassioneerde telers,
boeren of producenten.
vechtdaloverijssel.nl/
verrukkelijk-vechtdal

Afkortingen routebeschrijvingen
LA = Linksaf
RA = Rechtsaf
RD = Rechtdoor
Y = Wegwijzer
PS = Paddenstoel
KP = Knooppunt
Ri. = richting

ZWOLLE

SALLAND
DEVENTER

VECHTDAL
ENSCHEDE

Waar gaan we heen?

In dit gidsje zoemen we in op niet één, maar twee fijne
fietsstreken. Tussen de rivier de IJssel en Nationaal Park
Sallandse Heuvelrug ligt Salland: een regio met gezellige
dorpen en Hanzestad Deventer. Vechtdal Overijssel strekt
zich uit langs de meanderende Vecht, met leuke plaatsen
als Dalfsen, Ommen en Hardenberg.
sallandnatuurlijkgastvrij.nl, vechtdaloverijssel.nl
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Op visite bij de boer

In Salland en Vechtdal
zijn tientallen boeren bij
wie je een kijkje op het erf
kunt nemen tijdens open
dagen of excursies. Een
leuke manier om kennis te
maken met het boerenleven.
sallandboerteneetbewust.nl
vechtdalboertbewust.nl
deboeralsgastheer.nl

In deze boerderijwinkel
vind je lekkere streek
producten van het
seizoen, van asperges
tot aardbeien. Wat er in
de schappen ligt, hangt
af van wanneer je langskomt. Laat je verrassen!
hetnijenhuis.nl

Suzanne Paap

iStock

Boerderijwinkel
Het Nijenhuis

Afstaptips
De Rheezer Kamer in
Rheeze is een mooie B&B
en theetuin. Ben je in de
buurt, eet dan een hapje
bij de Rheezer Bistro!
derheezerkamer.nl,
rheezerbelten.nl/
rheezer-bistro

FietsActief
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IN HET SPOOR VAN

De Heks van Lettele
Eén van de nieuwste Slinger van Salland-fietsroutes is De Heks
van L
 ettele. De themaroute draait om een oude legende rond
een heks, de duivel en een sluwe rover. Onderweg ontdek je
het Sallandse coulissenlandschap, Deventer en Olst-Wijhe.
Tekst Linda Korsten
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Tocht vol afwisseling
Vlak na KP75 kom je langs
Piers mysterieuze Stenen
Kruis, op de Eikelhof.
Het is het middelpunt
van een prachtige tocht,
die je door het afwisselende
Sallandse coulissenlandschap leidt. Zo rijd je tussen
de akkers, duik je een bos in
of fiets je over een oud dijkje
langs het Overijssels Kanaal.

Laat maar lekker staan,
dat Stenen Kruis

Chris Waarlo

Op de Eikelhof bij Olst staat
hij nog altijd fier overeind:
het Stenen Kruis uit 1493,
middelpunt van de legende
over De Heks van Lettele.
Volgens de overlevering
droeg de duivel de heks
op het hart van Pier de
Rover te stelen, zodat hij
daarna zijn ziel aan hem zou
geven. Pier werd inderdaad
verliefd op de heks, die zich
had vermomd als jonge
deerne. Toen hij erachter
kwam wie ze echt was, toog
hij naar de duivel en vroeg
hem of zijn ziel gered kon
worden als een geliefde een
kruis op zijn graf zou plaatsen. De duivel stemde in.
Jaren later vond Pier een
nieuwe liefde: Margien.
Maar niet veel later werd hij
gedood door de heks. Toen
Margien haar geliefde vond,
bedekte ze hem met kussen
en tranen, groef zijn graf en
hakte met zijn zwaard een
stenen kruis. Zo kreeg Pier
toch zijn zielerust.

Iets over de helft bereik
je via de IJsselkade het
middeleeuwse centrum van
Deventer: een fijne plek voor
een verdiende tussenstop.
In de Hanzestad zal het even
druk zijn, maar tijdens de
rest van de route rijd je
vooral over fietspaden en
heerlijke autoluwe wegen,
waar je alle tijd hebt om te
genieten van de natuur en
de sfeervolle dorpjes.
Dat kruis mag nooit weg!
Dat die dorpjes nog bestaan,
hebben ze trouwens stuk
voor stuk te danken aan
het Stenen Kruis. Op het
weghalen van het kruis
rust namelijk een vloek, zo
vertelt de legende van de
Heks van Lettele. Alle dorpen
zullen opgaan in vlammen,
het vee zal levend verbranden en de bevolking in armoe
vervallen. Onzin? Ach, soms
kun je maar beter het zekere
voor het onzekere nemen.
slingervansalland.nl

Chris Waarlo
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Langs de route
Hotel Gaia
Aan de route, dichtbij KP55.
Lekker eigenwijs hotel
met themakamers en een
mooi terras in de Engelse
landschapstuin.
hotelgaia.nl

Erik Karst

ROUTE LETTELE
Start: knooppunt 84.
Parkeren bij Kulturhus
de Spil, Sportweg 1 in
Lettele. Rechtsaf Sportweg op, einde weg
links (Bathmenseweg).
Knooppunt 84 ligt op de
kruising met de Oerdijk.
Afstand: 45 km
Knooppunten: 16 - 99
- 96 - 97 - 89 - 80 - 81 76 - 78 - 75 - 75 - 77 - 67
- 66 - 55 - 24 - 63 - 62
- 43 - 83 - 86 - 87 - 88 98 - 84

Hotel Gaia

Huis in ’t Veld
Wil je deze route rijden met
veel vrienden of familie?
Groepsaccommodatie Huis
in ’t Veld is geschikt voor 46
personen en ligt bij Lettele,
niet ver van het startpunt.
huisintveld-lettele.nl
Hapje eten
In Lettele hoef je na je
tocht niet op een houtje
te bijten. Schuif aan op het

’t Pannekoekhuis L ettele

78 Wesepe

Boskamp

75

Restaurant
Nunu

Pannekoekhuis

80
er
Ka i j s s e
na ls
al

37

Brasserie
Zonnig

55

87

Schalkhaar

IJss
el

86

© Cartographics.nl

De Waag

6

FietsActief

97 96 Lettele

start/finish

Groepsaccommodatie
Huis in 't Veld

88

83

DEVENTER

24

89

Ov

N3

Diepenveen

Hotel Gaia

76
81

67

66

N34 8

Klooster
Nieuw Sion

77

84

R

98

99

De Heks
van Lettele

16

P

lettele

Restaurant
De Koerkamp

43
62
63

Colmschate

Bathmen

N34

4

fijne terras van Restaurant
De Koerkamp. Of rijd even
naar de Spanjaardsdijk. Daar
vind je ’t Pannekoekhuis
Lettele, met een leuke serre.
dekoerkamp.nl
pannenkoekhuis-lettele.nl
Restaurant Nunu
Pak vanaf KP81 de Kranenkampsweg (door natuur
gebied Kranenkamp!) naar
dit leuke adres, voor een
kop koffie met zelfgemaakte
appeltaart. De kaart staat
vol eigentijdse gerechten.
naarnunu.nu
Meer info
slingervansalland.nl

Meer tips
Het Betere BoerenBed
Bij Het Wesselink liggen
aan de bosrand stoere
glampingtenten, met vrij
uitzicht over de weilanden.
’s Ochtends vroeg en tegen
de schemering scharrelen er

Kleine Wildenberg

reeën rond. Fietsverhuur
regel je bij je boeking.
boerenbed.nl/locatie/
het-wesselink
Kalfjes
In het voorjaar hebben
ze weer kalfjes bij B&B
Erve Klein Koerkamp,
vlakbij Lettele.
ervekleinkoerkamp.nl

pluk). Volg de tuinders op
Facebook en Instagram.
Klooster Nieuw Sion
Een bijzondere overnachtingsplek. In dit voormalige
cisterciënzerklooster kom
je dichter bij jezelf, je medemens en de natuur dankzij
gebed, stilte, eenvoud en
gastvrijheid.
nieuwsion.nl

De Kleine Wildenberg
Zorgboerderij met leuke
vakantiewoningen en een
pipowagen met LP-speler
en privé-hottub. Geniet van
het vee en eet mee uit de
moestuin. Op fietsafstand
van Deventer.
dekleinewildenberg.nl

Brasserie Zonnig
Bij dit adresje in Diepenveen
kijk je vanaf de veranda
leuk uit over de Dorpsstraat,
terwijl je smult van bio
logisch oerbrood of de
befaamde Flammkuchen.
brasseriezonnig.nl

De Bloemerij
Een mooi initiatief van vijf
volkstuinders. Zij onderhouden aan de Ennestraat 35 in
Deventer (andere kant van
de IJssel) een weiland vol
onbespoten bloemen. In
het seizoen is er op vrijdag
straatverkoop (geen zelf-

Bigstee
Deze populaire B&B ligt
bij Lettele. De biologische
streekproducten die je eet
komen uit eigen tuin. E-bikes
zijn binnen te plaatsen en
op te laden. Direct aan het
fietsknooppuntennetwerk.
bigstee.nl

De Bloemerij

Nieuw Sion
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Pedro Sluiter

Kasteel Het Nijenhuis
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Verslingerd aan Salland

Rondom het Sallandse plaatsje Heino liggen maar liefst elf land
huizen en kastelen. Tijdens deze tocht kun je er naar zeven zwaaien.
Fietsjournalist Monique van Klaveren woont zelf op een landgoed aan de
route, en weet alles over de Sallandse pronkstukken en haar bewoners.
Tekst Monique van Klaveren

In Overijssel telde je als edelman alleen mee als je een
landgoed van enige omvang
bezat met een respectabele
havezate (landhuis). Pas dan
mocht je bij een ridderschap
en kon je lid worden van de
Staten van Overijssel. De
meest invloedrijke edellieden
bouwden een kasteel, zoals
de familie Van Rechteren. In
dat kasteel woont nog altijd
de neef van de freule die er
decennialang nieuwsgierige
toeristen met een jachtgeweer van haar oprijlaan joeg.
Er moet ook nog een spook
rondwaren. Althans, zo gaan
de verhalen.
Hoe is het leven op een
l andgoed?
De woonboerderij van mijn
man en mij heeft rood met
wit gestreepte luiken, wat
betekent dat we bij landgoed
’t Rozendael van de familie
Van Ittersum horen. Voor het
onderhoud betalen we jaarlijks pacht à 600 euro. Het
huis waarin we wonen is
van ons, de grond is van het
landgoed. Alleen moeten we
voor grote verbouwingen op

ons erf toestemming vragen
aan het landgoedbestuur.
Maar dankzij de familie Van
Ittersum kunnen we wel
dagelijks genieten van een
prachtige omgeving. Toen we
ons huis kochten, kwam de
baron bij ons op bezoek om
uit te leggen dat we geen
autosloperij, camping of
bordeel mochten starten.
Nou, daar valt mee te leven,
nietwaar?
En in het landhuis zelf?
Baron Dolf was al rentmeester van het landgoed,
maar woonde tot een paar
jaar geleden in Amsterdam.
Vooral voor zijn vrouw en
kinderen was de verhuizing
naar Heino een paar jaar
terug een grote verandering:
van een rijtjeshuis in de stad
naar een statig landhuis op
het platteland, met ezels,
weilanden, een duiventil, een
bos en een park. Volgens
Dolfs vrouw zijn de kinderen
er razendsnel gewend aan
geraakt. Ze wijst hen er zelfs
weleens op dat dit niet zo
gewoon is voor de meeste
mensen. Overigens moest er

na de verhuizing flink gere
noveerd worden, want zoals
in de meeste landhuizen was
het er aanvankelijk tochtig,
vochtig en kil in de winter.
Kan ik zo’n kasteel of
landhuis eens bezoeken?
Tijdens de route Landgoederen en Landschap Heino
passeer je maar liefst zeven
landgoederen en kastelen
in deze regio, de een nog
romantischer gelegen dan
de ander. De route is niet
lang, dus heb je vast tijd om
Kasteel Het Nijenhuis en de
beeldentuin te bezoeken. Dit
is onderdeel van Museum de
Fundatie (met je kaartje mag
je ook naar het museum
in Zwolle). Dirk Hannema,
directeur van het Rotter
damse Museum Boymans
Van Beuningen, woonde hier
van 1956 tot zijn dood in
1984. Je kunt onder meer zijn
collectie, studeerkamer en
slaapkamer bewonderen, en
er zijn wisseltentoonstellingen. In de tuin vind je ruim
honderd beelden én het graf
van zijn hond.
museumdefundatie.nl

FietsActief
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ROUTE HEINO
Start: TOP (Toeristisch
Overstap Punt),
Paalweg 1, Heino
(tegenover de Boni).
Afstand: 38 / 64 km
Parkeren: gratis aan
de Paalweg of elders in
Heino.

Route & afstappers

A28

•M
 et je rug naar de TOP:
parkeerplaats af, LA langs
Boni en Discus, Bij T-splitsing LA, langs katholieke
kerk (kapel open).
• Na 200 m bij ‘kerkrotonde’

RA – KP17. Nicolaaskerk
met toren uit 1400. Diverse
horeca, zoals Buuffie’s.
• Volg KP42 – 25. Rechts
duiventil en witte landhuis
van landgoed ’t Rozendael.
• Volg KP24. Links Kasteel
Het Nijenhuis-Museum
De Fundatie.
• Volg KP23 – 22. In
Lierderholthuis Café
d’Oldewettering.
• Volg KP15 – 6 langs landgoed De Colckhof, met
bescheiden landhuis,
dubbele portierswoning
en boerderijen.
• Volg KP5 over landgoed
Den Alerdinck (zie het
infobord), met grote
havezate en wandelpark.
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• Bij KP5: zeedijk.
• Volg KP77 langs het O
 verijssels Kanaal uit 1853.
• LA bij KP77, dus volg KP88.
Let op: na 250 m kom je bij
een tweede KP77-paaltje.
Volg vanaf hier KP89 - 87.
Net voor KP87: beeld Volte
van Jos Dirix, café Kappert
met Anjerpunt, molen
De Fakkert (zaterdag
geopend).
• Volg KP58 – 83. Beeld
De Zwevende Kei van Bas
Maters, restaurant Het
Perron (oud stationnetje).
• In de verte Kasteel
Rechteren.
• Volg KP82 langs Huis den
Berg, gesticht in 1483.
Landhuis stamt van 1703.
In de verte rechts Huis Den
Aalshorst.
• Volg KP81 langs camping
Starnbosch met restaurant
Het Boskamp.
• Volg KP80 langs restaurant
De Witte Gans en oude
school van Lenthe uit 1853.
• Volg KP95 langs het
Overijssels Kanaal.
• Volg KP2 – 3 – 18. Voor
Camping Heino en restau
rant De Remise: ga LA bij
KP18. Ri. KP17, langs restaurant De Veldhoek. In
Heino langs landgoed De
Vlaminckhorst.
• Bij de Discus LA – parkeerplaats bij de Boni.
Verlenging naar Museum
de Fundatie in Zwolle: volg
vanaf het tweede KP77: 86
- 79 - 41 - 48 - 66 - 65 en
terug via 66 - 48 - 41 - 46
- 76 - 87.

Langs de route
Landgoed Den Alerdinck
Gebouwd in 1680 en sinds
1985 door Wouter Koning
teruggebracht in de oude
stijl. Met bijzondere groepshuizen. alerdinck.nl
Zwevende Kei
Een bijzonder kunstobject
in de openbare ruimte: De
Zwevende Kei staat vlakbij
station Dalfsen. De grote
zwerfkei balanceert op een
stuk klassieke zuil en lijkt de
zwaartekracht te tarten.
kunstwegen.nl
Huis Den Berg
Vlakbij Dalfsen vind je
dit vijftiende-eeuwse
landgoed, ingebed in het
glooiende rivierlandschap
van de Vecht. Het maakt
samen met Rechteren, Den
Aalshorst en Hoonhorst
deel uit van een prachtige
strook landgoederen.
Avondje uit
Een leuke plek voor een
fijn avondje uit: Theater

Landgoed Den Alerdinck

de Stoomfabriek in Dalfsen,
Restaurant & Grand Café
de Fabriek vind je er ook.
theaterdestoomfabriek.nl
defabriekdalfsen.nl
Vierjaargetijdenvlees
Het kan echt: diervriendelijk
boeren als varkensbedrijf.
Jeroen en Nieske Neimeijer
delen hun passie voor de
varkens graag met hun
gasten!
4jaargetijdenvlees.nl
Camping Heino
Wil je een nachtje blijven?
Dan is de geinige compacte
trekkershut van Camping
Heino handig. Blijf je wat
langer, kies dan voor de
kampeerlodge met keuken en luxe douchecabine.
campingheino.nl
De Leug’npompe
De huidige dorpspomp van
Heino stamt uit eind jaren
vijftig van de vorige eeuw,
maar is gebouwd in de stijl
van de vroege achttiende
eeuw. Volgens een volks
verhaal kunnen alleen

De Barones in Dalfsen

 ensen met een zuiver
m
geweten er water pompen.
De Witte Gans
Mooi terras in de bossen bij
Dalfsen. Neem voor onderweg wat lekkers mee uit de
eigen keuken. Zoals een
weckpotje dukkah: crumble
van noten en s
 pecerijen.
wittegans.nl
Theetuin Boerhoes
Smullen van krentenwegge
en echt boerenijs onder de
perenboom. boerhoes.nl
Op de thee bij de barones
Middenin de bossen ligt het
voormalige landhuis van
Barones van Haersolte op
landgoed Gerner. Nu is het
een restaurant, met een
heel geliefd hotel.
debaronesdalfsen.nl
Buuffie’s Proeflokaal
Laagdrempelig proeflokaal
In Heino met een warme,
nostalgische sfeer. Knipoogt naar het oude kruidenierswinkeltje dat hier zat.
buuffie.nl

De Zwevende Kei van Bas Maters

FietsActief
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VECHTDALROUTE

Rivier-en-kunst
Steven van Welie

De prachtige Vechtdalroute loopt van Zwolle
naar de bron van de Vecht in Duitsland en is 245
kilometer lang. Nee, niet meteen stoppen met lezen!
Wij maakten een behapbare dagronde voor je, die leidt
langs een paar schitterende natuurgebieden, kunstwerken
en beleefplekken aan de Vechtroute. Tekst en route Monique van Klaveren
12
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In heel Nederland mogen
de rivieren weer wat meer
meanderen. Zo ook in het
Vechtdal. Onderweg slinger
je langs diverse bochten en
dode armen van de rivier
De Vecht. Bij Hardenberg
en Vilsteren loopt het fietspad bijna dwars door het
stroomgebied heen. Neem
je verrekijker en je camera
mee, want nieuwe natuurgebieden trekken veel
vogels, libellen en water
juffers aan. Als je twee

dagen de tijd hebt, dan kun
je ook nog de oranjepaaltjes
route vanaf Kasteel Eerde
wandelen en genieten van
de Regge, een mooie zijtak
van de Vecht. Of de wandelroute bij Rheeze maken, die
langs de Distelbelt en de
Vecht komt. Ook interessant:
er zijn vistrappen in de Vecht
aangebracht, zodat zalm,
serpeling en winde een
voudig stroomopwaarts
kunnen zemmen. Tijdens
zowel de lange als de

korte variant van onze route
kun je er drie zien: bij Junne,
Hardenberg en Vilsteren.
Beleef meer
Langs de complete Vechtdalroute zijn beleefplekken
aangelegd. Onze dagroute
passeert er een paar. Wie
hier even stilstaat, ervaart
de omgeving nog intenser.
De uitkijktoren Distelbelt
bij KP66 is zo’n beleefplek.
Maar het kan ook een
gehucht zijn waar de tijd
heeft stilgestaan, zoals
Junne, Beerze of Rheeze.
Of een stad als Ommen,
waar de Vecht een nieuw
uiterlijk kreeg. Er is een
passantenhaven aangelegd
en aan de overkant heeft de
rivier er een paar zijtakken
bijgekregen.

Boswachter Nico Arkes
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Rick Meinen

PUUR NATUUR

Junner Koeland is een
oeroud stukje natuur
tussen buurtschappen
Arriën, Junne en Stegeren en kent geen geheimen voor boswachter
Nico Arkes. Hier groeit
onder meer de Vecht
anjer. Met dank aan
de gele heidemier, die
zandkorrels opgraaft en
er zo voor zorgt dat de
anjer zijn broodnodige
mineralen krijgt. Kijk,
een mooi staaltje
noaberschap!
vechtdaloverijssel.nl

Je steekt een paar keer
de prachtige Vecht over

Hugo Vernhout

VERGEZICHTEN

Langs de rivier De Vecht
liggen een aantal uitkijkpunten met mooie
vergezichten over het
rivierlandschap. Een
van de bekendste is
de Waterschapsheuvel
van Junne. Deze heuvel
aan het Pieterpad is
gebouwd en aangekleed met keien uit de
rivier. Andere belevingsplekken met prachtig
zicht op het Vechtdal
zijn De Stokte in D
 alfsen,
Distelbelt in Mariënberg
en Uitkijkpunt Loozensche Linie vlakbij
Gramsbergen.
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VECHTDALROUTE
Start en finish: KP42,
Ommen.
Afstand: 17/48/65 km
Parkeren: gratis op
P-plaats Voormars en
P-plaats Den Oordt.

Route & afstappers
•B
 ij KP42: diverse horeca.
Naast de brug kunstwerk
De Wulp.
•O
 ver de brug, diverse
horeca zoals De Zon, 
Sun Beach, Ekkelenkamp.
• Volg KP49 – 44, langs
Huize ’t Laer (high tea in
het kasteel is te boeken
via Tea Time Ommen).
• Volg Vechtdalroute, via
Junne. Tip: fiets naar
de stuw van Junne en
beklim de waterschapsheuvel. Dan zie je de
koelandjes van Junne
aan de overkant.
• Volg LF Vechtdalroute,

De Vecht

16
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bij KP55 Beerze en bij
KP66 kunstwerk De Ziele
schepen 2 en uitkijktoren
De Distelbelt.
• Verlaat de LF Vechtdalroute en volg 69 ri. 32
(RA Stuwdijk)
• Volg KP64, langs Rustpunt
Somerwende.
• Volg KP63, even RA voor
een pauze bij Koffie- en
Theehuis Rheezer Kamer
in Rheeze.
• Volg KP31 door natuur
gebied de Rheezermaten.
• Richting KP46, maar na de
Vecht LA (Stuwdijk), RA en
meteen LA (Jan van Arkel
straat).
• Bij de T-splitsing LA (Lage
Doelenlaan). Bij de brug
kun je Hardenberg in voor
diverse horeca, zoals De
Troubadour. Hier staat ook
kunstwerk Poortlijn. LA
naar KP33.
• Volg KP32 – 31 – 61. Net
voor KP61 zit restaurant
Rheezer Belten.
• Volg KP62 – 59 – 58. Ga
RD om te pauzeren bij

Herberg De Klomp

restaurant De Gloepe of
streekproducten kopen bij
Nijhuis en keer dan terug.
• Volg KP56 – 54 – 52 – 43,
maar in Arriën LA (Brinkweg) en maak een rondje
over de brink. Pauzeer
bij aardbeienboerderij
en theeschenkerij Roze
Marrie. Neem Hardenber
gerweg. RD en volg KP42.
• Bij KP42 kun je stoppen of
nog een extra rondje naar
Vilsteren maken: ri. KP65,
maar in Varsen na Vechtdal Eieren LA (Larinkmars)
naar Erve Vechtdal voor
koesafari en een drankje.
Kijk ook even bij het cultuurhistorisch monument
van het trechterbekervolk.
Als het nieuwe fietspad
klaar is, dan verder fietsen
en bij de T-splitsing LA.
Anders terug en verder
naar KP65.
• Volg KP61. Stuw over. Bij
KP63 zie je Huize Vilsteren,
een molen en 100 m verder
Herberg De Klomp. Volg
KP48 – 49 – 42.
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Langs de route
Kunstwegen
De Vechtdalroute dubbelt
deels met Kunstwegen,
een route van Zwolle
naar het Duitse Ohne
(Bentheim) van 180 kilo
meter langs 80 kunstwerken
in de openbare ruimte. Erg
mooi zijn De Zieleschepen
van Cornelius Rogge. Volgens Joost van den Vondel
vervoerden de boten onze
zielen naar het hiernamaals.
kunstwegen.nl

Kunstwegen - Hello Sailor van Doorenweerd

Kunstwegen Nordhorn

Amused
Prachtig terras aan de Vecht
in Hardenberg, met een erg
creatieve keuken.
amused.green
Landgoed Vilsteren
Bijzonder: op Landgoed
Vilsteren vind je een
levendig dorp, compleet
met werkende molen
en herberg. Elke derde
zaterdag van de maand
is er Boerenmarkt.
landgoedvilsteren.nl

Landgoed Vilsteren
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Hugo Vernhout

Scharrelroute
Herberg De Klomp op
Landgoed Vilsteren heeft
een prachtig terras. Dit is
tevens het startpunt van
de Scharrelroute, een fietsroute langs lokale boeren
waar je vrij op het erf mag
‘scharrelen’.
herbergdeklomp.nl
IJsje eten
Ook lekker tijdens de
nazomer: ijsjes! In Ommen
is IJssalon Ekkelenkamp een
aanrader. Met als topper het

Ada Hofman

Vechtdal Hooglanders

yoghurt-aardbeiensoftijs,
gemaakt van yoghurt
uit de streek.
ekkelenkamp-ommen.nl

ligt de Vilsterse stuw, links
drinken de Lakenvelders uit
het kraakheldere water.
deoeverhorst.nl

Meer info
vechtdaloverijssel.nl

Vechtdal Hooglanders
In de bossen bij het buurtschap Beerze vind je bij
zondere natuurbeheerders:
Hooglanders. Het vlees
van deze oerdieren is
ook te koop – van eigen
bodem, zonder antibiotica
en chemische middelen.
De boerderijwinkel aan de
Marsdijk in Beerze is iedere
zaterdag geopend.
vechtdalhooglanders.nl

Meer tips
Vechtpark Hardenberg
Toegangspoort tot het
Vechtpark is de Poortlijn,
een van de Kunstwegenwerken. In het park vind je
Natuuractiviteitencentrum
de Koppel, en de Koppeltuinen met het blotevoetenpad.
vechtparkhardenberg.nl
Vijvertuinen Ada Hofman
In Loozen, tussen Gramsbergen en Hardenberg,
liggen deze prachtige
tuinen met tuincafé.
devijvertuinenvan
adahofman.nl
De Oeverhorst
Twee luxe welness appar
tementen compleet met
stoomcabines en jacuzzi,
pal aan de Vecht. Rechts

Landgoed Anningahof
Dit beeldenpark aan de rand
van Zwolle is het startpunt
voor de Kunstwegen-fietsroute in Nederland. in de
mooi aangelegde tuinen
zie je de ontwikkeling van
de Nederlandse hedendaagse beeldhouwkunst.
anningahof.nl
De Stokte
Deze 20 meter hoge uitkijktoren heeft een bijzonder

Rick Meinen

Salland & Vechtdal Overijssel special

Wijnstaete

design. De trappen zijn van
staal, de buitenkant is met
hout bekleed. De Stokte is
een van de tien ‘torens van
het Vechtdal’. Pik meteen
een terrasje bij Theetuin
De Stokte, vlakbij!
destokte.nl
Terrastips
De Gloepe is een mooi
terras in Diffelen, Charme
Hotel Wildthout ligt in
Ommen. Zomers warm?
Sun Beach Ommen heeft
ook een eigen strand!
degloepe.nl
hotelwildthout.nl
dezon.nl
Wijnstaete
Bij de wijngaard van
Luigi Mascini & Annemarie
Uhlenbeck kun je logeren in
een van de vier B&B kamers
– of in het vakantiehuisje,
midden tussen de druivenstokken! Vanaf de mediterrane veranda kijk je uit op
de Lemelerberg.
wijnstaete.nl

FietsActief
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Citytip Deventer

Je hebt het
verdiend!

In de middeleeuwse
straten van Deventer
zul je nooit zonder
fietsbenzine komen
te staan. Overdag
haal je Deventer Koek
bij de historische
winkel van Bussink.
En zit je fietstocht
erop? Dan heb je wel
een biertje verdiend!

Davo-bieren
Bijvoorbeeld in de
gastvrije brewpub
van Davo-bieren.
Daar maak je een
praatje met de
brouwer zelf en
proost je op de
nazomer met een
Surf Ale. Je kunt er
ook lekker eten.
davobieren.nl
Bierencafé de Heks
Middenin het oude
centrum ligt een
prachtig speciaal
bierencafé. Al in 1300
was op deze plek
een herberg gevestigd. Helemaal leuk
als je de heksenroute hebt gefietst!
deheks.nl
Nog energie over?
Loop dan ’s avonds
een van de vijf
stadswandelingen
uit de IZI.Travel-app.
deventer.info

bonnen

2E KOPJE
KOFFIE
GRATIS

LUNCHDEAL € 5,KORTING
Erve Vechtdal

Langs de Overijsselse Vecht, achter een
eeuwenoud bos, ligt Erve Vechtdal. Hier
wonen de Brandrode Vechtdal-runderen
van Simone Koggel. Je kunt met Simone
mee op koesafari en ook heerlijk genieten op het terras tijdens koffie, lunch of
borrelplanken met streekgerechten.

DINER-

ARRANGEMENT

Hotel de Zon

Kom genieten in Ommen, of het nu is
voor het prachtige terras aan de Vecht
bij Hotel de Zon of voor de rust van het
Laerbos bij Hotel Paping. Stap halverwege de dag van de fiets bij één van
onze hotels en laat u verrassen door
onze chef.

2E KOPJE
KOFFIE
GRATIS

Els van der Lichte

€ 39,50

Herberg de Klomp

Het is puur genieten in dit hotelrestaurant. Op de kaart? Het beste wat
de nabije natuur te bieden heeft: verse
producten uit het Vechtdal. Herberg de
Klomp beschikt over een (gratis) oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Thee/koffietuin B&B
De Rheezerkamer

Bij een bezoekje aan de sfeervolle thee/
koffietuin in het monumentale Rheeze
ontvang je een gratis tweede kopje koffie
van het huis. Heerlijk met ambachtelijke,
huisgemaakte koeken of taart.
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bonnen
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FietsActief-aanbieding

FietsActief-aanbieding

Lunchdeal van € 20,- voor € 15,- pp
• Soep van de dag
• Luxe belegde Waldkorn-baguette,
keuze uit:
- Zalm met kappertjes, radijs, sla,
avocado, aioli en komkommer
- Runderlende met truffelmayonaise,
rucola en Parmezaanse kaas
- Veggie, met warme geitenkaas, honing,
augurk, radijs, kappertjes en walnoten

Hotel de Zon Voorbrug 1, Ommen
Dezon.nl

Erve Vechtdal

Larinkmars 4, Ommen
info@koesafari.nl
koesafari.nl

Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur
Voor de koesafari moet er
gereserveerd worden.
Reserveringen via:
koesafari.nl of 06-18720630
Deze bon is geldig t/m 31 mei 2021

Deze bon is geldig t/m 15 juni 2021
Graag vooraf reserveren!

3

4

FietsActief-aanbieding

FietsActief-aanbieding

De Rheezerkamer

Vechtdal diner-arrangement
• Amuse
• Ecologisch broodje
• Driegangenmenu van de chef
• Twee drankjes naar keuze
• Koffie/thee met friandises ter afsluiting
€ 39,50 p.p.

Rheezerbrink 5, Rheeze
derheezerkamer.nl

Openingstijden september t/m maart:
zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur,
april t/m augustus en schoolvakanties
dagelijks 10.00-17.00 uur.
Deze bon is geldig t/m 31 mei 2021

Herberg de Klomp

Vilsterseweg 10, Vilsteren
Herbergdeklomp.nl

Deze bon is geldig t/m 31 mei 2021
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streekfavorieten

Pontje pakken?

Tijdens de nieuwe 65 kilometer
lange fietsroute Rondje Pontje
ga je heen en weer over de IJssel op de varende pareltjes van
Wijhe, Heerde en Olst. De route
inkorten kan met het Kozakken
veer in Veessen. Te koop in een
handzaam boekwerkje voor € 2,-.
sallandnatuurlijkgastvrij.nl/fietsen

0
Sallandse Wandelvierdaagse

Bent u naast fietsen ook geïnteresseerd in wandelen? Loop
dan de alternatieve Sallandse Wandelvierdaagse. Normaal
gesproken doen aan de wandelvierdaagse duizenden mensen mee, maar door het coronavirus moest het evenement
afgelast worden. Maar er is een alternatief gevonden. De
wandelvierdaagse gaat door in een andere vorm. Er is een
wandelgids gemaakt met vier wandelingen door Salland.
In deze gids staan ook de verhalen die bij de wandelingen
horen en er is zelfs aan een medaille gedacht.
Meer informatie hierover op sw4d.nl
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In 5 dagen langs Regge & Heuvelrug
Tijdens het Rondje Regge en Heuvelrug ben je verzekerd
van vijf dagen fietsplezier, plus leuke overnachtingsplekjes
en bagagevervoer. Dagelijks rijd je zo’n 30 tot 50 kilometer. De etappes zijn voorzien van uitgebreide informatie,
zodat je je tussenstops bij terrasjes en bezienswaardigheden helemaal zelf kunt indelen. rondjeregge.nl
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