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Eropuit

Stippel een leuke route uit met de fietsrouteplanner van Visitoost.nl. Handig om
de route en afstanden te berekenen, maar ook om je te oriënteren op bezienswaardigheden
en rustpunten. Laat je inspireren en trek eropuit! visitoost.nl/routeplanner

weetjes

Afwisseling is de troef
in Overijssel. Heuvels,
bossen, rivieren, veen:
je vindt het er allemaal.
Mooie (Hanze)steden
en leuke dorpjes doen
ook een flinke duit in
het zakje.

Zoek de koe

Origineel uitstapje: ga mee op
koesafari langs de oever van
de Vecht! vechtdalhoeve.nl

WEETJE

42 klokken

Mike Rikken

De zestig meter hoge toren
van de middeleeuwse
St. Plechelmusbasiliek
wordt door de Oldenzalers
liefkozend ’n oalen griezen
genoemd: de oude grijze. De
klokkenkamer is de grootste
van Europa: er hangt een
beiaard van wel 42 klokken!

Cover: MarketingOost, Gijs versteeg

Uitzicht bij de thee
Tussen De Sallandse Heuvel
rug en Twente vind je de
rietgedekte villa van Landgoed De Uitkijk. Een eeuw
geleden was dit een theehuis
met uitkijktoren, nu vind je
er een goed hotel met dito
restaurant. De naam is nog
altijd toepasselijk: vanaf het
zonnige terras kijk je mooi
uit over bos en heide.
landgoeddeuitkijk.nl
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Gebakstop

Aan de rand van het
Nationaal Park Weerribben-Wieden ligt
thee- en koffieschenkerij ’t Leeuwterveld
(nabij knooppunt 74).
Hier geniet je tijdens
je fietstocht van een
kop koffie of thee en
huisgemaakt gebak.
leeuwterveld.nl
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Proef het Vechtdal
De Overijsselse Vecht is een van de mooiste rivieren van
ons land. En de vruchtbare bodem aan weerszijden van
het water brengt de lekkerste producten voort. Een rondje
proeven langs de Vecht. En verstoppertje spelen.
Tekst Annemarie Bergfeld Foto’s Laurence Delderfield

Of ik een rondje wilde fietsen langs de Overijsselse
Vecht? Nou, graag. De
eerste keer, járen geleden
inmiddels, viel ik bijna ván
mijn fiets, zo mooi vond ik
de streek. Daarna kwam
ik er terug, en nog eens. Ik
vond het Vechtdal verrukkelijk. Elke keer ontdekte
ik weer wat nieuws: een
zandverstuiving tussen
de bomen, een fijn terras
naast de oude kerk van
Ommen, een kasteel dat ik
de vorige keren gemist had,
een zandpad, een bewoond
ooievaarsnest... Hoe vaak
ik er ook al geweest ben,
wat ik nog niet heb gedaan,
is afstappen bij de boeren
en telers van de streek.
Doordat de Vecht in vroeger
tijden vaak overstroomde,
werd de bodem naast de
rivier steeds vruchtbaarder.
En daar profiteren de fruit-
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en groentetelers, veehouders, wijn- en eierboeren
en kaas- en ijsmakers alle
dagen van. Want die vruchtbare Vechtbodem brengt
het mooiste en lekkerste
voedsel voort.
Bleke Alie
Terwijl zijn hulp Joris net
op de bakfiets stapt om

bestellingen in Dalfsen
rond te brengen, laat kweker Eef Stel me het een en
ander proeven. Hij trekt wat
blaadjes klaverzuring van
een plant in de kas (“lekker
zuur toch?”), om me meteen
daarna een wit bloemetje
met de naam oxalis in de
hand te duwen: “Ook zuur,
maar net iets frisser.” Ik
proef knoflookbieslook en
verveineblaadjes en een
forse roos bloemkool, zó
smakelijk dat je je afvraagt
waarom je die nog zou
koken. Eef werkt al twintig jaar zonder kunstmest
en bestrijdingsmiddelen.
“Vitale groente”, noemt
hij zijn producten. Topkok
Jonnie Boer van De Librije
is een van zijn grootste
klanten. “Die is gek op
kardoen, een oergewas.
En de bolle paarse bloemen zet hij op de tafels.”

iStock

route

TOT 24 JUNI
OOGST ERNIE
ZIJN WITTE
JONGENS,
DAARNA
KRIJGT DE
PLANT RUST

De Zwevende
Kei bij Dalfsen is
een onderdeel
van Kunstwegen,
een 165 kilometer
lange, grensoverschrijdende
kunstroute langs
de Overijsselse
Vecht met kunstwerken van (inter)
nationale kunste
naars. Kijk op
kunstwegen.nl

route dalfsen

Bij V
 echtdal Brouwerij mag
je altijd binnenlopen als de
deur openstaat, dan wordt
er gebrouwen. Hier staan
de eigen streekbieren op
tafel uitgestald. Het zijn er
negen, met mooie namen
als Jan van Dalfsen, Bleke
Alie, Dalfs Blauw en Kiek
Uut. De laatste is een verraderlijk biertje dat fris en
fruitig smaakt, maar wel
8% alcohol bevat. Op het
etiket staat een verleidelijke
dame, geschilderd door een
Syrische vluchteling. Een
Bleke Alie en een Jan van
Dalfsen gaan samen mee
in de fietstas.
Klepperend paar
Bij het mooie Dalfsen stroomt
de Vecht goed in het zicht
voorbij, maar even verderop is het vaak raden
waar de rivier is. Ook al is
het land laag, het water is
nog lager. Af en toe piept-ie
onverwacht tevoorschijn.

Koninklijk uitzicht

Zoals bij knooppunt 90.
Rechtsaf zie ik een paadje
omhoog gaan. Even kijken
wat daar is. En wat denk je?
Een koninklijk uitzicht over
de Vecht, naar het verre
westen en het verre oosten.
Op de top staat een kingsize houten zitbank en aan
een reling is een soort bar
gemaakt. Met barkrukken.
Jammer dat ik geen flesopener bij me heb, anders had
ik Jan en Alie uit de fietstas
gehaald. Waar ik dan weer
wél helemaal gelukkig van
word, is het klepperende
ooievaarspaartje dat rondjes boven het water cirkelt.
Laat mij hier maar even
zitten. Nog zo’n zijsprongetje maak ik even later op
knooppunt 60. Een halve
kilometer naar rechts ligt
de stuw van Vilsteren: een
mooi oud sluisje, Vechtwater dat donderend naar
beneden valt en een vistrap.
Vissen die stroomopwaarts

Vechtdal Brouwerij:
kies maar uit

willen om te paaien, komen
met geen mogelijkheid
tegen dat vallende water
omhoog, maar in de vistrap
naast de stuw wordt het
hoogteverschil in etappes
overbrugd en stroomt het
water wat kalmer. Geen
enkel probleem voor een
beetje paling of rivierprik.
Witte jongens
Nog tot 24 juni verkoopt
Ernie van der Kolk asperges.
Zoals elk jaar, want vanaf
die datum (Sint Jan) heeft de
plant rust nodig. Maar dan
heeft hij wel al zo’n 25.000
kilo van die witte jongens
van zijn land gehaald. Ernie
teelt, zoals hij zelf zegt,
‘alles wat lekker is.’ Als
je in zijn boerderijwinkel
rondkijkt, twijfel je daar niet
aan. Bramen, frambozen,
aardbeien, kersen, druiven, appels, peren, en alle
mogelijke sappen, sauzen
en jams die je daarvan kunt

Ooievaars waar je kijkt
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De Sahara is dichterbij
dan je denkt

maken, hangen tussen de
wanden van de oude hooimijt. Verder vind je er ook
nog geblokte keukendoeken
en mooi gekleurde sokken.
Voor 5 euro, door schoonmoeder Tine met liefde
gebreid.
De Vechtdallers weten zelf
ook hoe mooi hun Vechtdal
is: overal staan strategisch
geplaatste bankjes. En telkens stuit je op ooievaars
nesten. Ik sta een hele tijd
naast het fietspad te kijken
naar een paartje dat op het
hoge nest rondscharrelt.
Vanavond, zo weet ik, kan
ik ze vanuit mijn slaapkamer
zien. Het nest staat bijna
in de achtertuin van B&B
De Rieten Deken – ga daar
slapen trouwens. Maar eerst
nog een stukje fietsen. Ik
wil nog wel even door met
verstoppertje spelen met de
Vecht. Hé daar is-ie alweer.
O nee, op een bordje staat
Ommerkanaal. Maar meteen
daarna is-ie er wel echt. Half
Ommen heeft de jas uitgetrokken en zit op de kade
aan het water.
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Eitje trekken

Nieuwe haring
Nog warmer is het in de
Sahara, een zandverstuiving in de beschutting van
de bossen. Hier leeft een
van de grootste kolonies
zandbijen van Nederland.
Zij hebben de warmte van
het zand nodig om hun
eitjes uit te laten komen,
die ze diep onder het zand
in zelf gegraven holletjes
leggen. Ook de 55 koeien
van Heileuver (‘Koeien, Kaas
& Kunst’) hebben warmte
nodig. Al zijn hun eisen wat
bescheidener. Zodra het
in het voorjaar ’s nachts
boven de 7 graden is, gaat
het gras weer groeien en
mogen ze de stal uit. “We
kunnen het gras in het
voorjaar wel uit de grond

Verrukkelijke graskaas

B&B De Rieten Deken

kíjken”, zegt k
 aasboerin
Joke van de Crommert.
“Want pas dan kunnen
we weer graskaas maken.
Dat is voor ons wat nieuwe
haring voor de visboer is.”
De eerste g
 raskazen liggen
nog te rijpen, maar Jokes
winkel heeft genoeg andere
verrukkelijkheden om te
proeven. Zoals je in het
hele, verrukkelijke Vechtdal
nooit uitgeproefd raakt.

OOK OP DEZE ROUTE
• Vechtdal Eieren
Met ei-automaat
• Runderen van Rech
teren Wagyu-runderen
grazen tegen het decor
van kasteel Rechteren
• Tuin Salland
Biologische groente.
• Ook lekker Elke derde
zaterdag van de maand
is er Boerenmarkt op
Landgoed Vilsteren:
landgoedvilsteren.nl
Meer info:
vechtdaloverijssel.nl
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Route Dalfsen

Start

Station Dalfsen

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

Vóór het station ri. dorp, de Vecht
over en naar KP59 - 90 - 8 - 69 - 60.
Op KP60 LA (Maneweg), RA fietspad
naast provinciale weg, 1e RA (Hout
Es), einde RA (Kemminckhorstweg),
1e LA (Maneweg). Verder naar KP65
- 42 - 50 - 51 - 87 - 76 - 70 - 73 72 - 97 - 96 - 94 - 84 - 82 - 89 - 87
- 76 - 46. Vanaf KP46 eerst KP41
volgen, maar na ruim 2 km in de
bocht naar links, bij huisnr. 21 RD.
Voor bord 'doodlopende weg' LA ri.
spoorwegovergang. Voor spoor RA
ri. KP45 - 44 - 43 - 56. Op KP56 LA
(Cubbinghesteeg), 1e RA. In Ankum
1e RA (Ankummer Es). RA (Leemculeweg), eind LA (Ruitenborghstraat)
en ri. KP59. Op KP59 RA terug naar
het beginpunt.

Optimaal genieten
van Overijssel?
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Bezoek een E-bike Testcenter
in Overijssel

Zwolle

Hengelo

ek
td
n
O
Overijssel
OP EEN E-BIKE!

40%

TOT

KORTING OP ALLE STELLA E-BIKES
DEZE ACTIE IS GELDIG
T/M 1 OKTOBER 2018

1
Niet i.c.m. lopende acties en inruil. Alleen geldig op de adviesprijs. Bestellingen via NFP of BFN
uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Afstand 63 km

Hengelo Hassinkweg 15
Zwolle Campherbeeklaan 20
OF BEZOEK ÉÉN VAN ONZE
ANDERE TESTCENTERS
Proefrit aan huis
Stella kan ook bij u aan huis komen!
Bel voor een gratis proefrit aan huis naar
0341 - 25 22 66 of kijk op stellafietsen.nl.

1
Niet i.c.m. lopende acties en inruil. Alleen geldig op de adviesprijs. Bestellingen via NFP of BFN uitgezonderd.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

kortingsbonnen

KORTING

KOFFIE/THEE
MET KRENTENWEGGE

Restaurant De Bootsman

Tegen inlevering van deze bon betaal
je voor een kop koffie of thee met
krentenwegge maar € 4,(normaal € 4,80).

GRATIS
TAART
Boscafé De Lemeler Esch

Tegen inlevering van deze bon krijg je
gratis zelfgemaakte taart bij een kopje
koffie.

GRATIS
NATUURKAARTEN
De Rheezer Kamer

Tegen inlevering van deze bon krijg je bij
gebruik van koffie & taart twee natuurkaarten als herinnering cadeau.

GRATIS
KAAS

Kaasboerderij en
Schilderijenhuis Heileuver

Tegen inlevering van deze bon krijg
je bij besteding vanaf € 5,- een stukje
kaas cadeau. .
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kortingsbonnen

KORTING

1

2

FietsActief-aanbieding

FietsActief-aanbieding

De Rheezer Kamer

Restaurant De Bootsman

Even pauze houden of uitrusten na een
wandeling of fietstocht en genieten
van een heerlijke espresso of thee met
huisgemaakte gezonde lekkernijen?
Ervaar ons kopje rust in landelijke
sferen!
Rheezerbrink 5,
Rheeze
derheezerkamer.nl

KOFFIE/THEE
MET KRENTENWEGGE

GRATIS
NATUURKAARTEN

Bij restaurant De Bootsman in Stegeren,
kun je tijdens je fiets- en/of wandeltocht
genieten van een kop koffie of thee op
het heerlijke terras.
Coevorderweg 19,
Stegeren (Ommen)
debootsman.nl
Deze actie is geldig van mei t/m juli 2018.

Geldig t/m 30 september 2018.

3

4

FietsActief-aanbieding

FietsActief-aanbieding

GRATIS
KAAS

Kaasboerderij en
Schilderijenhuis Heileuver
Smakelijke, romige boerenkaas van alle
leeftijden en met allerlei kruiden, maar
ook exposities in het pas vernieuwde
Schilderijenhuis.
Kaasboerderij en Schilderijenhuis
Heileuver
Dalmsholterdijk 17
Dalmsholte (Ommen)
heileuver.nl
Geldig in mei, juni, juli, augustus en september 2018.

12

GRATIS
TAART
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Boscafé De Lemeler Esch

Het onlangs gerenoveerde Boscafé De
Lemeler Esch is het gehele jaar door
open vanaf 10:00 uur. Ideaal voor dat
kopje koffie voor je van start gaat!
Lemelerweg 16
Lemele
boscafelemele.nl
Geldig t/m 31 dec 2019 (ook op feestdagen).

visitoost.nl/giethoorn

NATIONAAL PARK
SALLANDSE Heuvelrug
visitoost.nl/sallandseheuvelrug

visitoost.nl/ootmarsum

visitoost.nl/zwolle

NATIONAAL PARK
Weerribben-Wieden
visitoost.nl/weerribbenwieden

visitoost.nl/hanzesteden

visitoost.nl/hofvantwente

visitoost.nl/enschede

KOLONIËN van
WELDADIGHEID

visitoost.nl/kolonienvanweldadigheid

FIETSEN LANGS
DE IJSSEL
visitoost.nl/fietsen

visitoost.nl/topcampings
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Salland strekt zich
uit tussen de IJssel
en Nationaal Park de
Sallandse Heuvelrug.
Met mooie dorpen,
Hanzestad Deventer,
monumentale boerderijen en oude landhuizen valt hier veel te
beleven.

Heerlijk toeren op de
Sallandse Heuvelrug

Fijne startplek

Herberg De Pas is een prima
plek om een fietstocht over
de Sprengenberg te starten,
opgezet in samenwerking
met Natuurmonumenten.
herbergdepas.nl,
natuurmonumenten.nl

0

Beeldig kasteel

Kasteel Het Nijenhuis is een van de best bewaard gebleven
havezaten in Overijssel. Het kasteel is één van de locaties van
Museum de Fundatie en herbergt een prachtige collectie schilderijen, beeldhouwwerken en toegepaste kunst. Neem ook een
kijkje in de parkachtige beeldentuin. museumdefundatie.nl

Ruim, open en héél stil:
de Sallandse Heuvelrug
is een van de grootste aan
eengesloten heidegebieden
van Europa. Tijdens je rondje
Sallandse Heuvelrug tref je
over 60 kilometer de mooiste
vergezichten.
sallandnatuurlijkgastvrij.nl/
rondjesallandseheuvelrug
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Pedro Sluiter

Rondje Heuvelrug

streekfavorieten salland

Info of biobeenham?

Aan de noordkant van Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug vind je het
Buitencentrum met zijn kenmerkende
sterrenwachtkoepel. Je leert er van
alles over het bijzondere gebied. Drink
je koffie op het terras van Buiten
gewoon Lekker. Of smul van een
biobroodje met Overesch Beenham,
van Brandrode Runderen die grazen
op grond van Natuurmonumenten.
sallandseheuvelrug.nl/
bezoekerscentrum

0
Deventer trakteert

Laurence Delderfield

In het jaar 768 bouwde een Angelsaksische
missionaris een houten kerkje, aan de oevers
van de IJssel. In 2018 viert Deventer op
diezelfde plek het 1250-jarig bestaan met
tal van leuke activiteiten.
deventer.info, deventer1250.nl

Hedisign Holten

Salland
Aspergeland
Hoog Holten Dit mooie rietgedekte landhuis ligt

midden in het bos. Ook ’s avonds is het een leuk
plekje: door de ovale vorm van het restaurant
kijk je mooi uit op de bostuin. hoogholten.nl

De lichte zandgrond met
diep grondwater geeft de
Sallandse asperge een heel
bijzondere smaak. Geniet er
nog van tot en met eind juni!
sallandaspergeland.nl
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De 9 Hanzesteden

hebben elk hun eigen
sfeer en charme.
Gemene deler: de
historie en de mooie
ligging aan het water
– van de IJssel of de
Randmeren. Spring
op de fiets en rijg ze
als een parelketting
aan elkaar!
Dit zijn de Hanzesteden
in Oost-Nederland:
• Deventer
• Doesburg
• Elburg
• Harderwijk
• Hasselt
• Hattem
• Kampen
• Zutphen
• Zwolle
visithanzesteden.nl
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Hanze Fietsrondjes

De roemrijke geschiedenis van het Middeleeuwse Hanzeverbond heeft zijn sporen ruimschoots nagelaten. Ontdek
ze met de nieuwe Hanze Fietsrondjes: van Doesburg naar
Deventer, of van Elburg naar Hattem en Harderwijk. Aan
rader: het Hanzerondje Zwolle-Kampen, een bewegwijzerde
route van 41 kilometer langs de IJssel, een van de mooiste
rivieren van Nederland. Drink onderweg iets bij Theehuis
Zalkerveer, aan een mooie bocht van de rivier. Download
het boekje gratis via visithanzesteden.nl/fietsen

0

Dromen aan de IJssel

De Droomengel is een B&B
in een prachtig oud dijkhuis
aan de IJssel. Loop meteen
even binnen bij grafisch en
beeldend atelier De Nieuwe
Engel. Marianne van Beek
vertelt je graag alles over
de aquarellen en etsen.
dedroomengel.nl

streekfavorieten hanzesteden

Slapen tussen
de alpaca’s

xxxx

Zijn we nog in Nederland?
Heel even lijkt het alsof je te
ver bent doorgefietst, als je bij
IJsselmuiden ineens alpaca’s
ziet opduiken. Verliefd geworden? In de zwarte kapschuur
is een mooi gastenverblijf
ingericht, met terras aan
de alpacaweide!
alpacaijsseldelta.nl

0
Smørrebrød

Noordervlietphotography

Een prachtig plekje om je fietstocht even te
onderbreken: de Noorman in Deventer. Maak
kennis met typisch Scandinavische smaken en
gerechtjes. Zoals smørrebrød: mooi belegde
minibroodjes uit Denemarken.
denoorman.nu

Nanda Rave

Sfeertje

Bijzonder: lunchen
en overnachten
in een historische
stadsboerderij uit
1627 in Hanzestad
Kampen!
stadsboerderij.nl

Rustpunt

Bij De Kleine Wildenberg,
boven Deventer, vind je een
mooi rustpunt voor fietsers.
Genoeg geweest voor vandaag? Ze hebben hier ook
leuke vakantiehuisjes.
dekleinewildenberg.nl
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Maak kans op EEN weekendje
fietsen en aardbeien snoepen!

Zin in een smaakvol weekendje weg
voor twee personen in Overijssel?
KIJK OP: VISITOOST.nl/FIETSACTIEF

stedentrip

Hip historisch
Deventer is een
echte fietsstad.
In 1869 richtte
Hendrikus Burgers
in Deventer de ‘Eerste Nederlandsche
Rijwielfabriek Burgers’ op. De populariteit van Burgers
fietsen (destijds nog
met zo’n mansgroot
voorwiel] leidde in
1871 tot de oprichting
van de eerste wielerclub van het land,
en misschien wel ter
wereld: Vélocipède
Club Immer Weiter.
Ook voor de rest
staat Deventer bol
van de historie, met
z’n middeleeuwse
straten, monumentale gebouwen en
kerken. Maar de
stad gaat ook met
z’n tijd mee. In het
hippe Havenkwartier
vind je Fooddock,
de eerste foodhal
van Oost-Nederland. Lekker stoer,
in een voormalige
graansilo!
deventer.info
fooddock.nl
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Greg Theulings

Overijssel special

Giethoorn moet je
eens gezien hebben!

Nationaal Park

Weerribben-Wieden

vormt samen met
leuke plaatsjes als
Giethoorn en Blokzijl
een topbestemming
in het voorjaar. Een
verleden vol veen,
turf en riet levert een
beeldschoon heden op.

Waterdorpjes

De rietgedekte boerderijen
van Giethoorn zijn gebouwd
op eilandjes die alleen te
bereiken zijn via óf kleine
bruggen óf het water. De
fluisterboten snorren geruisloos onder de karakteristieke
houten bruggen door. In de
zomer snort een lint van
boten door de dorpsgracht,
terwijl glazen tinkelen op de
terrassen. Is Giethoorn je een
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FietsActief MEI 2018

Slapen aan het water

Een topadres in de Weerribben: B&B
de Imme ligt midden in de natuur,
en is alleen te bereiken per boot (de
eigenaren halen je op) of per fiets. Je
zit hier pal aan het fietspad naar het
bezoekerscentrum van de Weerribben. Fietsen zijn ter plaatse te huur.
Inclusief een nieuwe sterrenwacht.
bb-de-imme.eu

0
beetje te druk? Fiets dan door
naar Belt-Schutsloot, waar je
ook geniet van rietgedekte
boerderijen, bootjes en terrassen. Of kijk rond in buurtschap Jonen, met het leuke
pontje (tussen knooppunt
51 en 52). In Dwarsgracht
heb je een leuk terras bij caférestaurant De Otterskooi,
vlakbij knooppunt 52. Kortom,
prachtige waterdorpjes zat.
otterskooi.nl

streekfavorieten weerribben-wieden

Even afstappen

Bezoekerscentrum de Wieden
staat aan een schilderachtig
straatje met oude veenwerkershuizen in Sint Jansklooster. Je
leert er alles over het ontstaan
van het gebied, en vanaf de
watertoren heb je een spectaculair uitzicht over het Nationaal
Park. Las meteen een pauze in
bij Theeschenkerij de Wieden.
natuurmonumenten.nl/
bezoekerscentrum-de-wieden
theeschenkerijdewieden.nl

0

Stukje varen

Combineer je fietstrip met een vaartochtje
over de meren. De Ecowaterliner watertaxi
vaart tussen Giethoorn, Sint Jansklooster en
Blokzijl. Je fiets mag tegen betaling mee. Je
vaart onder meer langs het verdronken dorp
Beulake, dat in 1776 ten onder is gegaan door
een storm. nm.nl/ecowaterliner

Borreltijd

Fluisterstil De Vrijstaten heeft mooie k leurrijke gastenkamers en appartementen. Nieuw is tuinkamer ‘De Waterjuffer’, met eigen terras. Ook nieuw: het fluisterbootje. Dé kans
om in de avonduren het water op te gaan. devrijstaten.nl

Bij Geertien kun je lekker
borrelen op stand, met je
voeten in het gras en pal aan
het water. Wie heeft er zin
in geitenkaaskroketjes met
truffelmayonaise? Of geniet
aan het eind van de dag van
de verrassing van de visserman: dagverse vis.
geertien.nl
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Jacqueline Stokkingreef

Overijssel special

Klaterende beekjes,
uitgestrekte bossen,
vruchtbare akkers: in

Noordoost-Twente

vind je het allemaal.
Dankzij stuwwallen,
erosiedalen en dekzandruggen glooit
het hier zelfs een
beetje. Bijzonder!
Mooi Ootmarsum

De industrialisatie is aan
Ootmarsum voorbij gegaan,
vandaar dat de kern van de
plaats zo mooi behouden is.
Het werd rijk van de uienteelt,
vandaar de geuzennaam
Siepelstad (Uienstad). Nu
is Ootmarsum ‘het kunststadje van het Oosten’, met
diverse galerieën en musea.
ootmarsum-dinkelland.nl
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Middeleeuws met terras

Bij knooppunt 76 vind je Het Stift, een Benedictijnenklooster
uit de 12e-eeuw, waar vanaf de 14e-eeuw ongehuwde dames
van adel woonden. Vooral bij de Stiftskerk waan je je terug
in de Middeleeuwen – alsof ieder moment een m
 onnik uit
het rode poortje in de zijgevel kan stappen. Er is ook een
leuk terras, bij restaurant de Stiftsschuur.
hetstift.nl, restaurantdestiftsschuur.nl

Must: Singraven

Bij knooppunt 17 vind je het
Middeleeuwse Landgoed
Singraven, schitterend ge
legen langs de Dinkel. De
laatste bewoner van Huis
Singraven, Willem Frederik
Jan Laan, liet zowel huis als
landgoed verbouwen. Zijn
kunst- en antiekcollectie is
er nu nog te bezichtigen. Eet
of drink na afloop iets bij de
eeuwenoude watermolen,
met zijn leuke terrassen aan
het water! singraven.nl

0

streekfavorieten twente

Fred van der Ende

Fred van der Ende

xxxx

Theehuis Dennenoord

Fijne vakantiehuisjes op twee
stappen van een theehuis met
lekkere taartjes! Het houten
theehuis dateert uit de jaren
twintig, net als een aantal van
de huisjes. Vlakbij kun je mooi
fietsen door het Springendal:
vooral in de lente een aanrader
met de watervalletjes en oude
boerderijen.
theehuisdennenoord.nl

0

Natuur imiteert kunst

Ebo Fraterman

In museum Natura Docet Wonderryck Twente
is de expositie ‘Dierbaar’ te zien. Kunstwerken
van wol, vilt en gerecyclede materialen zijn
samengebracht met objecten uit de museum
collectie. Een mooie wisselwerking! Verken
ook de prachtige landschapstuin, met al z’n
verrassingen. wonderryck.nl

Luieren bij Lutterzand

Nieuw: slapen in het landschap

De nieuwe Landschapkamer, op de stuwwal bij Ootmarsum,
laat je op een bijzondere manier genieten van Twente. Door
de grote ramen lopen binnen en buiten in elkaar over.
drostes.nl/boerderij/landschapkamer

Restaurant & Buitenplaats
Florilympha is een heerlijke
uitspanning in de bossen
van het Lutterzand. Letterlijk,
want de eigenwijze menukaart doet je watertanden.
In het Lutterzand slingert de
Dinkel langs hoge zandoevers
door uitgestrekte bossen.
florilympha.nl

VISITOOST.NL/FIETSEN
... inspirerende verhalen, fietstips en buitengewoon veel routes!

