eropuit - salland

Toer
de boer
Tekst RESI LANKESTER foto’s ANNELORE VAN HERWIJNEN

Op de fiets door
Salland

Stap op je fiets - met
lege fietstassen –
fiets door het mooie
Salland en stap af
bij verschillende
boerenadresjes voor
vers brood, heerlijke
jam en geurende
bloemen.
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eropuit - salland

Tip v

‘Verken op
je gemak de
omgeving en
laat je bij elke
stop verleiden
door lokale
lekkernijen’
en kopje verse kruidenthee en uitzicht over

en zijn vrouw Marina wachten ons al op aan de grote

een tuin met meer dan duizend soorten

houten lunchtafel achter in hun bakkerij. Ze serve-

bloemen en planten. Is er een manier om

ren knapperig vers brood met romige boerenkaas en

de dag relaxter te beginnen? Wij denken

zelfgemaakte jam. ‘Zie je de luchtbellen in de korst en

van niet. Maar veel rust is ons niet gegund,

de glanzende gaten in het deeg? Typisch voor desem-

want Hanne Struik, eigenaresse van kwekerij het

brood’, vertellen ze liefdevol. Ook populair hier: kren-

Nieuwe Veld in Diepenveen, is veel te trots op haar

tewegge. Maar liefst zeven meter van deze regionale

groene paradijs. ‘Kom, ik laat jullie alles zien!’, roept

klassieker gaat er wekelijks over de toonbank. Doe

ze enthousiast terwijl ze ons rondleidt over het 1,5

ons maar een half metertje dan – dát komt wel op.

hectare grote landgoed. Veel van de verschillende
moes- en kruidentuinen op het terrein worden door

Handgeplukte aardbeien

vrijwilligers onderhouden.

We koersen door de groene omgeving richting Raalte.

Voor we weer op de fiets stappen, nemen we nog een

Na tien kilometer trappen, pauzeren we bij het fruit-

kijkje in de Bij-oscoop: een pipowagen waar je gratis

teeltbedrijf van Evert en Irma van Vilsteren in Wijhe.

naar de film Wij en de Bij kunt kijken. ‘Zonder bijen,

Het is een van de weinige grootschalige fruitteelt-

geen appels’, vat Hanne het belang van de honingbij

bedrijven in de regio. We wandelen door de boom-

samen. We vertrekken met een fietstas vol kruiden

gaarden vol peren en appels en halen in de boerderij-

voor op het balkon.

winkel nog een smoothie van vers fruit voor onder-

Resi Lankester
‘Hanneke en Ruben
Kleverkamp van de
Rosahoeve in Raalte
maken heel bijzonder
ijs. Zelf zijn ze vooral
te spreken over hun
wittewijn-ijs. Wij smulden van een hoorntje
yoghurt-basilicum.’

weg. En vooruit, in de fietstas is ook nog wel plek voor

Krentenwegge

een bakje handgeplukte aardbeien. En ja, ook graag

520 kilometer aan bewegwijzerde routes liggen in Salland voor het oprapen. Met de fiets ben je zo van het

nog een paar potten aardbeienjam.

ene fijne boerenadresje bij het andere. Neem bijvoor-

Artisjokbloemen

beeld Deventer als basis en verken op je gemak de

Nu wordt het moeilijk. Laten we ons verleiden door

wijde omgeving. Zorg wel voor lege fietstassen, want

de indrukwekkende beeldentuin van kasteel het

bij elke stop word je verleid door lokale lekkernijen.

Nijenhuis in Wijhe? Of houden we vast aan onze toer

Zoals brood van zelfgemalen graan, dat handgekneed

de boer? Ja, toch het laatste. Het wordt een kijkje op

is – waar vind je dat nog? Nou, in de 18de-eeuwse

het terrein van ecologisch landbouwbedrijf Overesch.

molen Bökkers Mölle in Olst dus. Bastiaan Bökkers

Bij deze boerderij in Raalte sta je met je voeten in de
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leden
aanbieding

Midweek of weekend vanaf € 89,- p.p.

Lekker Overijssel

modder en met je neus boven op de rondknorrende
varkens en pasgeboren biggetjes. Dat hoort zo bij een

Zoek je rust én ruimte? Geniet van dit heerlijke arrangement in
Vakantiepark de Luttenberg. Lekker naar buiten tijdens je vakantie: ruik het bos,
hoor de vogels en adem de frisse buitenlucht in. Wat is het buitenleven toch fijn!

‘open bedrijf’: je mag alles zien wat er gebeurt.
Blauw

Wat kost het?

• 3 of 4 nachten in Safaritent of Bergalow 2

		

• uitgebreid toeristisch informatiepakket

5/6 t/m 5/7, 3/9 t/m 11/10

€ 89,-

€ 99,-

• eindschoonmaak

6/7 t/m 22/7

€ 119,-

€ 109,-

Je verblijft een midweek of weekend op

• huur van bedlinnen

23/7 t/m 19/8

€ 179,-

€ 169,-

Vakantiepark de Luttenberg, door ANWB met

• toeristenbelasting

20/8 t/m 2/9

€ 129,-

€ 109,-

is een heel oud recept voor een voedzaam drankje

5 sterren bekroond tot ‘ANWB Top camping

+ 1x koffie, thee of frisdrank met appelgebak

Prijzen gelden voor 1ᵉ en 2ᵉ persoon in een

dat de boeren vroeger mee naar het land namen.’

2018’. Op en rond het vakantiepark valt veel

Een soort snel ontbijtdrankje avant la lettre dus.

te beleven. Maak prachtige wandel- en fiets-

Brons – alle bovenstaande extra’s

Het b
 estaat uit kervel, gort, rozijnen, karnemelk en

tochten door het Salland, geniet van de

+ dagelijks 3 verse broodjes per persoon

worst... voor de liefhebber, concluderen we na een

heidevelden en mooie vergezichten.

Zilver – alle bovenstaande extra’s

Ga je mee?

zuinige slok.

Stadse gezelligheid vind je in de Hanze-

+ keukenpakket (1 per verblijf)

Boek dit leuke arrangement op

We besluiten onze lunch te laten verpakken in een

steden Deventer en Zwolle. Het Vakantiepark

+ badlinnenpakket (1 set per persoon)

anwb.nl/ledenvoordeelreizen of bel

knapzakje en mee te nemen voor onderweg. Want

beschikt over een binnen- en buitenbad,

Goud – alle bovenstaande extra’s

ANWB Ledenreizen op 088-269 02 69,

zeg nou zelf: meer dan een stuk boerenkaas, een liter

div. speeltuinen, een midgetgolfbaan en een

+ bezoek Dijkman Klompenatelier inclusief

keuzenr. 1.

boerenmelk en een halve meter krentenwegge heeft

sauna. Je verblijft in een compleet ingerichte

een mens toch eigenlijk niet nodig?

chalet type Bergalow 2 of Safaritent, geschikt

Platina – alle bovenstaande extra’s

voor max. 5 personen.

+ een dag fietshuur

lekkers, bij melkveebedrijf De Knapenvelder.

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer voordeel je krijgt.

Karnemelk met worst

Wat krijg je?

‘Hebben jullie ooit kruudmoes geprobeerd?’, vraagt
Yvonne Tuten van De Knapenvelder in Raalte. ‘Het

Even later toeren we verder. Op naar nog meer

bij aankomst

Midweek Weekend

Safaritent. Toeslag chalet type Bergalow 2
v.a. € 10,- p.p. 3ᵉ t/m 5ᵉ persoon à € 49,- p.p.

demonstratie
Bovenstaande vanafprijzen zijn per persoon en o.b.v.
beschikbaarheid. Kijk op de website voor de volledige
prijsinformatie. Exclusief: reserveringskosten € 20,- p.b.

onze 10 beste tips voor salland vind
je op anwb.nl/tipssalland

• Varen In boerderij de Pothaar kun je ronddwalen tussen duizenden antieke familiesnuisterijen.
In de achtertuin ligt een platbodem klaar waarmee je de Schipbeek kunt afvaren. Desgewenst
met een goedgevulde picknickmand vol lekkers. www.depothaar.nl
• Kijken Rembrandts Nachtwacht in Salland? Zeker! Op maar 10 km fietsen van Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug hangt het: een doek van 6 x 3 m, gemaakt van 30.000 handbeschilderde klompjes. www.klompen.nl en www.leukluttenberg.nl
• Picknick met ons mee! Benieuwd naar de lekkerste picknickgerechten uit de streek? Overijssel organiseert t/m 31 aug. vijf picknicks waar je naar hartenlust kunt proeven en kunt stem-

ANWB Fietsgids
Overijssel
Ledenprijs: € 9,50

men op jouw favoriete gerecht. Kijk voor alle routes en inschrijven op www.overheerlijk.nu
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3x zéker doen

