Boerenkracht Route
Sallandse arrangementen
8 Recreatiebedrijf de Maathoeve
Sallandse Picknickbox en het boerenverstandspel
Voor de start van de Agroslinger kunt u een
picknickbox of smulbox met heerlijke Sallandse
producten bestellen voor 4 personen vanaf
€ 22,50. Deze kunt u onderweg oppikken bij
recreatiebedrijf de Maathoeve. De picknick mag
u ook bij de Maathoeve nuttigen in het bos en
ondertussen het gratis boerenverstandspel spelen;
vraag in de streekwinkel om de quizvragen. Na
het fietsen lekkere trek? Bestel dan de Sallandse
smulpan! Als je start bij Maathoeve, neem je deze
lekker mee op het eindpunt van de fietstocht.
Stekker in het stopcontact en smullen maar!
Kijk voor een sfeerimpressie op
www.maathoeve.nl/catering

12 Hotel de Zwaan
3-daags Salland arrangement
Maak een stevige wandeling of ﬁetstocht over de
Holterberg. Kom lekker uitwaaien in het afwisselende
waterlandschap langs de IJssel. Of maak kennis met
de historische Hanzesteden Deventer en Zwolle, de
pittoreske dorpen, fraaie boerderijen of prachtige
landgoederen. Wilt u Salland echt ontdekken? Boek
het 3-daags Salland Arrangement. Dit is inclusief:
• 2 overnachtingen in een Small Comfort Room
• 2 keer uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 avonden een culinair 4-gangen diner
• onbeperkt gebruik van het verwarmde 30°C
binnenzwembad en Turks stoombad
• parkeren voor het hotel in het centrum.
Kijk voor meer info op www.hotelraalte.nl

1 Dijkman Klompenatelier
Arrangement Ambacht ontmoet kunst
Klompen maken suf ? Echt niet! Treed binnen
in de wondere wereld van Dijkman Klompen
Atelier. Woon de voorstelling bij van een 800
jaar oud ambacht, dat met de nodige portie
humor levend wordt gehouden. En bewonder “De
Nachtwacht” van Rembrandt gemaakt van 30.000
klompjes, een project waaraan 3 jaar is gewerkt.
Het arrangement is inclusief:
• Demonstratie ambacht klompen maken
• Uitleg klompen mozaïek
• Koffie en klompenkoekje
• Sleutelhanger met Salland
Kosten € 9,50 per persoon
Kijk voor meer info op www.klompen.nl

17 Museum de Laarman
Workshop kaarsenmaken incl. museumbezoek
Maak zelf een dubbele kaars in je favoriete kleur.

Tijdens de schoolvakanties:
iedere dinsdag en donderdag 10.30 en 13.30 uur
• Volwassenen € 8,00
• Kinderen 4 t/m 12 jaar € 5,50
Aanmelden is noodzakelijk
0572 301 288 of activiteiten@delaarman.nl
Vol is vol
Kijk voor meer info op
www.delaarman.nl

Sallandse Boeren
Salland Boert en Eet Bewust
Kom je dit logo tegen bij
een boerderij? Dan neemt
deze boerderij deel aan
‘’Salland Boert en Eet Bewust’’.
Deze Sallandse boeren willen je graag informeren en
inzicht bieden in hun bedrijfsvoering. Dit wordt gedaan
door het organiseren van open dagen, excursies, het
ontvangen van schoolklassen, de aanwezigheid van
een boerderijwinkel of door actief te zijn op social
media. De boeren vertellen je graag meer over hun
werk. Scan onderweg de QR-code op het bord en
kom meer te weten over het bedrijf! Op de website
www.sallandboerteneetbewust.nl staan leuke activiteiten
vermeld die op de boerenbedrijven plaatsvinden,
waaronder de Expeditie Salland Boert en Eet Bewust.

Salland is een échte agrarische ondernemende regio.
Hier worden de beroemde gele giertanks gemaakt
en groene toplaarzen, luxe paardenvrachtwagens,
kwaliteit veevoer, innovatieve biobased producten.
Maar we hebben ook kleinere innovatieve boeren
bedrijven. De boerenkracht fietsslinger neemt
je mee langs die bijzondere en verrassende
agrobedrijven. Kom in gesprek en ervaar de
passie van de Sallandse boeren met hun nuchtere
levenswijze en gastvrije houding. Maak kennis
met onze streekproducten. Door de streek te
proeven en te beleven raak jij vast net zo verslingerd
aan het Sallandse boerenleven als wij!

De Slinger
van Salland

Wie Salland echt wil beleven, blijft gewoon een
nachtje of langer slapen! Wakker worden met de
opkomende zon, de dauw op het gras, het geluid
van de koeien en vogels, de geur van bomen en
planten en een uitzicht op een weids landschap. Of
blijf slapen in het gastvrije en gezellige dorp Raalte.
4 tips voor overnachtingslocaties aan de route:

Fiets ze allemaal!

Colofon

Wil je op ontdekkingstocht gaan met de
fiets door Salland en de verhalen te weten
komen achter de Sallandse landgoederen,
boerderijen of de sagen en legenden?
Fiets dan de Slinger van Salland. De
Slinger van Salland zijn fietsroutes die
door Salland slingeren waarbij je meer
komt te weten over de geschiedenis
en het landschap van Salland.

Deze route is tot stand gekomen met medewerking van Salland Boert
en Eet Bewust, deelnemende bedrijven en Salland Marketing.
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13. IJsboerderij Rosahoeve
Waalweg 2, Raalte. www.rosahoeve.nl
“Nergens smaakt het ijs zo vol en romig
als op onze ijsboerderij. Dus stap af, neem
plaats op ons zonnige terras en geniet!”

1. Klompenatelier Dijkman
Lemelerweg 22, Luttenberg
www.klompen.nl
Treed binnen in de wondere wereld
waarin ambacht, kunst, humor
en avontuur samenkomen.

5. Pluimveebedrijf Kieftenbeld
Almeloseweg 17, Haarle
www.mtskieftenbeld.nl
Elke dag heerlijke, kakelverse eitjes bij dit
familiebedrijf met scharrel leghennen.

2. Infocentrum en Herberg de Pas
Molenweg 2, Haarle
www.herbergdepas.nl
Een sfeervolle ontmoetingsplaats met
de smakelijkste gerechten, ambachtelijk
bereid van streekproducten.

6. Melkveebedrijf de Oarnse Hoeve
Eekteweg 1, Haarle
www.mijnbloemenland.nl
Een familiebedrijf gefocust op de gezonde
leefstijl voor mens en dier. Gelegen
tussen de natuurgebieden ‘De Sallandse
Heuvelrug’ en ‘Het Boetelerveld’.

3. Boerderij Suydbroek
Bisschopsweg 2, Haarle
www.suydbroek.nl
Verkoop van vlees van eigen koeien,
seizoensgroente uit eigen tuinderij en
diverse streekproducten uit de regio
van lokale ambachtelijke bereiders.

7. Vakantiepark Sallandshoeve
Holterweg 85, Nieuw Heeten
www.sallandshoeve.nl
Midden in de natuur met vakantiehuizen,
ruime kampeerplaatsen en vlakbij de
Sallandse Heuvelrug. Met groot terras
met uitzicht op grote speeltuin.

4. Oonse Boerderieje
Bisschopsweg 5, Haarle
www.oonseboerderieje.nl
Hier kun je terecht voor al je streekproducten,
kwaliteitsvlees, kaas, cadeau artikelen
en handgemaakte (kinder-)kleding.

Bij knp 51, RI knp 52. NIET LA de Eekwielensweg
op maar RD de Wittebroeksweg volgen.
Kruising RD, Wittebroeksweg blijven
volgen. Einde weg RA, fietspad langs N35
tot aan Kieftenbeld. Na bezoek terugfietsen,
Wittebroeksweg volgen tot knp 51, RA knp 45.

Voor een bezoek aan de Maathoeve op
versprongen vijfsprong RA Witteveensweg
op. Na bezoek aan de Maathoeve terugfietsen
en RA Vlessendijk op naar knp 97.
8. De Maathoeve
Witteveensweg 23, Heeten
www.maathoeve.nl
Boergondisch genieten in een ongedwongen
sfeer op het boerenerf, geniet van de
Sallandse gastvrijheid in een van de
accommodaties, voor een gezellige
dagje uit of een meerdaags verblijf.

9. Melkveebedrijf + B&B fam. Tuten
Holterweg 46, Heeten
www.deaarnink.nl
Kom langs en verblijf in de monumentale
Bed & breakfast boerderij, op een actief
melkveebedrijf met 130 koeien.

Na knp 90, aan het eind van het Schot
Beumerpad, RA, Oosterenkweg. (i.p.v. LA richting
knp 91). 1e weg LA, Hofmeijersweg. Meteen
links Varkensbedrijf Rientjes. Terugfietsen
Oosterenkweg en route volgen naar knp 91.
10. Varkensbedrijf Rientjes
Hofmeijersweg 18, Raalte
www.facebook.com/zichtstalpleegste
Een varkensbedrijf met een akkerbouw tak.
Ook beschikbaar als unieke educatie- en
vergaderruimte met zicht op de varkens.
11. Aspergebedrijf de Weerd
Nieuwe Deventerweg 34, Raalte
www.deweerdasperges.nl
Voor dagelijks verse asperges van Sallandse bodem.
12. Hotel de Zwaan
Kerkstraat 2, Raalte. www.hotelraalte.nl
Gelegen in het centrum van Raalte, het
kloppende hart van Salland. In een omgeving
met schitterende landschappen, gastvrijheid
en veelzijdige toeristische mogelijkheden.

Na het verlaten van de bebouwde kom van
Raalte, 1e weg LA (doodlopende weg) voor een
bezoek aan IJsboerderij Rosahoeve. Na het bezoek
terugfietsen en route vervolgen naar knp 73.
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Bij knp 73 RA, kanaal oversteken en meteen RA,
Wolthaarsdijk Oostzijde. 1e weg LA Maateweg,
doorfietsen tot nummer 5 voor Varkens- en
Pluimveebedrijf Rensen. Na het bezoek terugfietsen
en RA Crismansweg en route vervolgen naar knp 53.

Start bij knooppunt 29 in het centrum van Luttenberg, op de hoek
van de Butzelaarstraat en de Harmelinkstraat. Maar je kunt de
route natuurlijk bij elk genoemd knooppunt of bedrijf beginnen.
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Je kunt de route inkorten. Voor een oostelijke lus (Luttenberg-HaarleMariënheem) afkorten via de knp 45-39-52-37. De totale route wordt
dan 34 km. Voor een westelijke lus (Heeten-Raalte-Mariënheem)
afkorten via de knp 37-52-39-45. De totale route wordt dan 45 km.
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14. Varkens- en pluimveebedrijf Rensen
Maateweg 5, Raalte. www.huisjebloemetjebeestje.nl
Het Beter Leven varkensvlees is te koop via
huisverkoop op het bedrijf. Daarnaast is er een
pluktuin en zijn er mogelijkheden voor het
huren van een (tuin)huisje voor o.a. workshops.

29 33 6 10 2 16 56 5 59 51 45
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34 58 95 97 89 79 70 94 92 93 90
91 48 47 50 73 53 37 30 29

Gebruikte afkortingen:
RA = Rechtsaf LA = Linksaf
knp = fietsknooppunt
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Bij knp 37 even linksaf richting knp 12 voor
Melkgeitenbedrijf Reimert aan de Wissinkweg 33.
Vervolgens terugfietsen naar knp 37 en
de route vervolgen naar knp 53.
15. Biologisch melkgeitenbedrijf
Wissinkweg 33, Mariënheem
www.facebook.com/
biologischemelkgeitenhouderijReimert
Een echt familiebedrijf met 1400 melkgeiten
en meer dan 350 lammeren voor de opfok.
Zij vormen de nieuwe generatie melkgeiten.
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16. Melkveebedrijf Langkamp
Hellendoornseweg 88, Luttenberg
www.facebook.com/buitengewoonluttenberg
Aan het rand van het bos proef je hier de verse
melk en bewonder je de kalfjes. Kom tot rust en
geniet van de boerderij geluiden op het terras.
17. Museum de Laarman
Butzelaarstraat 60, Luttenberg
www.delaarman.nl
Een voormalige mengvoederfabriek,
omgevormd tot museum met een grote
collectie landbouwwerktuigen.
18. Vakantiepark de Luttenberg
Heuvelweg 9, Luttenberg. www.luttenberg.nl
Een kleinschalig vakantiepark, landelijk
gelegen aan een bosrand, aan de rand
van de Sallandse Heuvelrug.
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Let op:
7

8

• Bij de ondernemers die niet aan
het fietsroutenetwerk liggen,
is een routebeschrijving naar
hun locatie toegevoegd.
• Voor een actueel overzicht
van de openingstijden,
kijk op de website van het
betreffende bedrijf of kijk op
www.verslingerdaansalland.nl/
slinger-van-salland/
boerenkracht-fietsroute/

RD = Rechtdoor

RI = Richting

De Boerenkracht route is op verschillende manieren te beleven:
• Start op elk gewenst knooppunt of bij een ondernemer
op de route en fiets het rondje in 1 of 2 etappes.
• Als je het rondje in 2 etappes wilt fietsen, hebben
we overnachtingstips op de route geselecteerd.
• Voor extra beleving kun je het Boerenkracht spel spelen.
Vraag naar de mogelijkheden bij Klompenatelier
Dijkman (1) of bij De Maathoeve (8).

