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Aspergedagen, menu’s, routes
arrangementen & recepten



Inleiding
Asperges of ‘het witte goud uit het Oosten’, één van de 
verrukkelijke producten waar het Vechtdal en Salland om 
bekend staan. Traditioneel met boerenham en een eitje of 
puur natuur met alleen wat botersaus. Hoe je ze ook het 
liefst eet: NU is het moment! Van pak ‘m beet april t/m 
juni zijn ze in de regio’s Vechtdal en Salland weer volop 
verkrijgbaar! Dagvers en naar wens alvast geschild. Bij 
enthousiaste telers met liefde voor het vak vind je ook dit 
jaar weer de lekkerste asperges. Deze asperges worden 
uiteraard gebruikt in de lekkerste gerechten van de beste 
restaurants in Verrukkelijk Vechtdal en Salland Aspergeland!

In dit boekje wat asperge-inspiratie. Waar koop je de 
lekkerste? Welke restaurants hebben ze op de kaart 
staan? Wat kun je er het beste bij eten en drinken en 
wie zijn eigenlijk de vakmensen achter deze Koningin 
van de Groente? Na het lezen van dit boekje ben je op 
aspergegebied een stuk wijzer. Wist je bijvoorbeeld dat 
asperges piepen? Uitleg over dit weetje en veel meer in dit 
smakelijke boekje. Arrangementen, routes en evenementen 
die tijdens het aspergeseizoen 2019 in het mooie Vechtdal 
en Salland plaatsvinden zijn ook meegenomen.
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Geniet van onze asperges! Eet smakelijk!
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eerste lentezon op de bedden schijnt, worden 
de bedden die onder het folie of het thermische 
folie zitten lekker warm. De plant reageert daarop 
door te gaan groeien. Na het oogsten met een 
scherp steekmes reageert de plant daarop door  
weer een nieuwe stengel te maken. Groene en 
witte asperges zijn in principe dezelfde asperges, 
(vaak wel een ander ras), witte asperges 
hebben nog geen zonlicht gezien. De groene 
asperges laat je boven de grond tot ze 15-20 
cm gegroeid zijn’.

Asperge schillen en koken is een arbeidsin-
tensief gebeuren: steken, wassen, koelen, 
sorteren, schillen en koken volgens recept. 
Kan iedereen dat zomaar leren?

Jan: ‘Iedereen kan leren om te steken, maar  
oefening baart wel kunst. Wij geven klanten 
graag informatie over hoe de asperge het best 
bereid kan worden: traditioneel of op een  
verrassende manier. De klant kan de asperge 
panklaar (d.w.z. geschild) meenemen. Daar-
naast hebben wij vele streekproducten die de 
hele maaltijd compleet maken, zoals eieren, 
huisgemaakte saus, boerenham, streekwijn etc.’

Ernie: ‘In principe wel, maar het steken 
is zwaar werk. Je moet voor elke asperge 

graven, afsteken en in je bakje leggen en 
voor 1 kg asperges ben je minimaal 16 tot 40 
stengels nodig. Het sorteren was een paar jaar 
geleden nog een heel secuur en moeilijk werk. 
Tegenwoordig hebben we een kleuren was- en 
sorteermachine. Voor het schillen hebben we 
een schitterende schilmachine in de winkel 
staan. Hierna wordt het dampdicht verpakt. Het 
vocht blijft in de verpakking, hierdoor kun je het 
5 tot 7 dagen bewaren in de koelkast’.

Wat maakt jou een ambachtsman met 
passie?

Jan: ‘Door 30 jaar ervaring weet ik onder-
tussen hoe ik op de juiste manier de lekkerste 
asperges kan telen. Het streven is altijd om 
het allerbeste product te leveren, door al jaren 
milieubewust te telen en met veel zorg en 
aandacht met het product om te gaan. Er wordt 
nog steeds gekeken hoe het telen en verwerken 
van het product verbeterd kan worden, waarbij 
kwaliteit en smaak voorop staan’.

Ernie: ‘Ik kan mensen geven wat ze graag 
willen, daar doe ik het voor. Je maakt wel hele 
lange dagen, maar het geeft voldoening dat je 
de mensen allemaal tevreden kan stellen. Ik 
probeer te telen wat de consument graag wil’.

De meeste mensen zien er jaarlijks in de lente halsreikend naar uit…het witte goud! 
Een regionale specialiteit als aangename aanvulling op het wekelijkse thuismenu en dan 
het liefst vers van de teler. Maar zeker ook een verrijking op de menukaart van de horeca. 
Is de smaak van de Vechtdal asperges nu zo anders dan die van Limburg of Brabant?   
En hoe komt dat? En wat is het verschil tussen groene en witte asperges? Twee passievolle 
streekboeren uit Verrukkelijk Vechtdal aan het woord: Jan Nijhuis van Aspergeboerderij 
Het Nijenhuis en Ernie van der Kolk van de gelijknamige Tuinderij.

Wat is er zo bijzonder aan de esgrond of 
zandgrond waar de asperges in het  
Vechtdal geteeld worden; wat doet dat  
met de smaak?

Jan: ‘Esgrond is van oudsher een zeer 
vruchtbare zandgrond. Het is uitermate  

geschikt voor de teelt van asperges omdat het 
hoger gelegen is en het geeft onze asperges 
een verfijnde, iets zoetere smaak in vergelijking 
met bijv. de Limburgse asperge. De reacties 
van klanten zijn zeer positief’.

Ernie: ‘Wij hebben geen esgrond, het is 
eigenlijk een arme zandgrond. Maar met de 
juiste bemesting en het lekkerste asperge-ras 
krijg je de lekkerste asperges’.

Wat doen weersomstandigheden met de 
asperges en wat hebben groene en witte 
asperges hier mee te maken?

Jan: ‘Met een hogere temperatuur in het 
vroege voorjaar groeit de asperge sneller en 
kunnen we eerder steken. De witte asperge 
groeit in de rug en wordt niet blootgesteld 
aan zonlicht. De groene asperge wordt niet 
opgerugd en zo gauw deze boven de grond 
komt, kleurt deze van wit, violet naar groen en 
daarnaast verandert de smaak’.  

Ernie: ‘Asperges reageren op de bodem- 
temperatuur om te gaan groeien. Zodra de 
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Meer info over  
de aspergetelers:
Ernie van der Kolk – Tuinderij van der Kolk
Hout Es 4
7722 VP Dalfsen
0655575769
 www.ernievanderkolk.nl

Jan Nijhuis – Het Nijenhuis
Rheezerweg 127
7795 DB Diffelen
0523-251866
 www.hetnijenhuis.nl

Jan Nijhuis

Ernie van der Kolk

VAN GROND TOT MOND  
Vechtdal Asperges             



Martin: ‘Witte asperges groeien onder 
de grond en groene asperges groeien boven 
de grond. Afhankelijk van de warmte kunnen 
asperges wel 12 cm per 24 uur groeien. Het 
zwarte plastic trekt warmte aan, waardoor 
de asperges sneller groeien. Het witte plastic 
stoot warmte af. Hierdoor kunnen wij zelf het 
groeitempo van de asperges bepalen.’

Wim: ‘De mooiste temperatuur voor de groei 
van asperges is 20-22 graden. Niet te warm, 
want dan groeien ze te hard en niet te koud, 
want dan bevriezen ze. Vooral de jonge aan-
plant van asperges is erg gevoelig voor vorst. ‘

Asperge steken en bereiden is een arbeids-
intensief gebeuren: steken, wassen, koelen, 
sorteren, schillen en koken volgens recept. 
Kan iedereen dat zomaar leren?

Martin: ‘Asperges telen lijkt makkelijk, 
echter is dit niet zo. Er moet gevoel zijn voor 

telen en je moet bereid zijn om erg hard te 
werken. Met 45 jaar ervaring wordt het telen 
uiteraard wel makkelijker!’

Wim: ‘Bij ons worden in principe alleen witte 
asperges geteeld. Er moet veel passie zijn om 
asperges te telen en ervaring is zeker vereist 
om de klanten de lekkerste asperges mee te 
kunnen geven.’

Wat maakt jou een ambachtsman met 
passie?

Hans: ‘Het hele proces van plant tot klant 
op ons erf geeft plezier en waardering,  Noem 
het passie!’

Herman: ‘Vooral het harde werken. Liefde 
voor het vak zorgt voor de beste kwaliteit. Hier-
door hebben wij een brede klantenkring kunnen  
opbouwen, waaronder De Librije.’

Wim: ‘De passie voor asperges is er al lang, 
erg lang bij familie Veldink. Het is een prachtig 
gewas om te telen en een mooie start van het 
voorjaar. De klanten kopen graag eigen geteel-
de asperges, vers van het land!’

Meer info over  
de aspergetelers:
Hans Nieuwenhuis – De Boerkamp
Oranjelaan 19
7431 AA Diepenveen
0570-591420
 www.deboerkamp.nl

Martin Zieleman - Ogink Asperges
Overkampsweg 3
8102 PH Raalte
0572-351404
 www.oginkasperges.nl

Wim Veldink – Tuinderij Veldink
Wetermansweg 10b
7431 RD Diepenveen
06-106 436 46 

Salland  
Aspergeland

Wat is er zo bijzonder aan de esgrond of 
zandgrond waar de asperges in Salland ge-
teeld worden; wat doet dat met de smaak?

Hans: ‘Onze Boerderij heet "De Boerkamp", 
genoemd naar de hoge "kampgrond". Op deze 
grond wordt al sinds 1600 landbouw bedreven. 
De lichte zandgrond leent zich prima voor  
aspergeteelt en geeft onze asperge een  
typische lichtzoete smaak.’

Martin: ‘De witte asperges groeien vooral 
op licht zandgrond. Op de boerderij hebben wij 
mooie grond, wat zorgt voor goed groeiende 
asperges. Wat uiteindelijk zorgt voor de lekkere 
smaak is het goede grondwater. ‘

Wim: ‘De asperges bij Veldink groeien op 
zandgrond die uitermate geschikt is voor de 
teelt van het witte goud. Ook beschikken wij 
over een goede kwaliteit grondwater.’

Wat doen weersomstandigheden met de 
asperges en wat hebben witte en groene 
asperges hiermee te maken?

Hans: ‘Asperges telen is continu inspelen 
op het weer; te koud, te warm, droogte of  
nattigheid. Continu aanpassen aan de  
omstandigheden vergt vakmanschap.‘

De regio Salland beschikt over een zeer lichte zandgrond met diep grondwater van zeer 
goede kwaliteit. Hierdoor ontstaat de specifieke smaak van de Sallandse asperge welke 
van uitzonderlijke klasse is! Dit jaar noemt Salland zich van eind april t/m juni ook weer 
‘Salland Aspergeland’. 

Waarom is een goede grondsoort zo belangrijk voor witte asperges? Hoe dragen zonne-
stralen bij aan het groeiproces? Ontdek en proef het dit jaar tijdens Salland Aspergeland. 

‘Het hele proces van 
plant tot klant op 

ons erf geeft plezier 
en waardering, 
 Noem het passie!’

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Ogink Asperges
Herman Ogink en Martin Zieleman 

Tuinderij Aspergeboerderij Veldink
Wim Veldink 

Aspergeboerderij De Boerkamp
Hans Nieuwenhuis 



KOM MEER TE WETEN  
OVER ASPERGES TIJDENS 
EEN RONDLEIDING

Op de vorige pagina’s heb je kennis kunnen maken met onze aspergetelers. Allen 
hebben ze een passie voor het Witte Goud. En dit delen ze graag met jou door het 
geven van een rondleiding op de boerderij.

Rondleiding met boer Jan!
Aspergeboerderij Het Nijenhuis in Diffelen bied je tal van mogelijkheden om te genieten 
van het Vechtdal. De dagverse asperges, aardbeien en de heerlijke huisgemaakte en andere 
streekproducten zijn verkrijgbaar in de boerderijwinkel. Vanaf € 3,50 per persoon wordt er 
een rondleiding gegeven op de aspergeboerderij.
Aanrader is om deze rondleiding uit te breiden met een hapje en drankje. Je wordt ontvangen 
met een kopje koffie of thee. Daarna krijg je onder begeleiding van aspergeboer Jan een 
rondleiding langs de aspergevelden , de aardbeien en eventueel naar ons natuurgebied 
“De Kelder”. Na de rondleiding kun je genieten van een kop Diffels Lekkere huisgemaakte 
aspergesoep. Min. 8 personen. € 9.50 p/p
Reserveren kan via: info@hetnijenhuis.nl of telefonisch via 0523 251 866

Proef het respect voor de natuur!
Tuinderij Ernie van der Kolk verbouwt naast asperges ook diverse soorten zacht fruit.
Rechtstreeks van het land worden alle producten verkocht in de hooiberg waar de boerderij- 
winkel is ondergebracht. Met respect voor de natuur worden de diverse producten  
verbouwd en – heel belangrijk – op hun eigen tijd geoogst. Het resultaat van deze 
werkwijze vind je terug in de fantastische eerlijke smaak. De producten worden verkocht 
in de boerderijwinkel. 17 verschillende soorten asperges worden aangeboden maar ook 
heerlijke aardbeien, frambozen, kersen, bramen en blauwe bessen. Van al deze producten 
worden ook nevenartikelen zoals jam, vruchtensaus, zalige wijnen en likeuren gemaakt. 
Ook voor deze artikelen geldt dat bij de productie uit respect voor ons eerlijke product 
geen chemische toevoegingen worden gebruikt. Uiteraard is het mogelijk om in overleg 
een rondleiding te krijgen over de boerderij.
Voor reserveren neem telefonisch contact op 0529 - 47 15 80 of 
per mail info@ernievanderkolk.nl

Voor groepen is het mogelijk om een interessante rondleiding op het bedrijf te krijgen 
met alle wetenswaardigheden over de aspergeteelt. In overleg kan de rondleiding ook 
uitgebreid worden met een hapje en een drankje. Dit is mogelijk op bijna alle dagen in het 
aspergeseizoen met uitzondering van feestdagen en vader- en moederdag. 
Voor reserveren kun je telefonisch contact opnemen met Ogink Asperges: 0572-351404.

Wil je meer weten over de aspergeteelt in Salland? Voor groepen is het mogelijk om in het 
seizoen een rondleiding te krijgen op het bedrijf van Tuinderij Veldink in Diepenveen.
Daarvoor kun je telefonisch een afspraak maken met Wim Veldink: 06-106 436 46.

Vind je het leuk om tijdens het aspergeseizoen met vrienden, familie of met je collega’s van 
een rondleiding te genieten op onze aspergeboerderij? Dat is mogelijk op afspraak met de 
aspergeboer. Rondleiding duurt ongeveer een uur. 
Neem telefonisch contact met ons op: 0570-591420

ASPERGEBOERDERIJ HET NIJENHUIS - DIFFELEN 

Tuinderij Ernie van der Kolk – Dalfsen

Aspergebedrijf Ogink – Raalte

Rondleiding Tuinderij Veldink – Diepenveen

Aspergeboerderij de Boerkamp  
– Diepenveen

Tip: Diffels Lekkere aspergesoep, een specialiteit  
van aspergeboerderij Het Nijenhuis. De 
lekkerste aspergesoep uit het Vechtdal, vers 
gemaakt op de boerderij volgens eigen recept! 



Rheezer Bistro / 
De Rheezerbelten
Proef het voorjaar arrangement!
Het voorjaar prikkelt al je zintuigen. Je ziet de natuur ontluiken, je hoort 
de vogels zingen, je ruikt de voorjaarsbloemen. En ìn de asperge, proef je 
helemaal het voorjaar! Geniet van een heerlijk 3 gangen Vechtdal asperge 
diner in de Rheezer Bistro.
Proef het witte goud onder de gewelven of bij mooi voorjaarsweer op 
het unieke terras met eigen kruidentuin in een bosrijke omgeving. Laat je 
verwonderen! 

y € 36,50 p.p. 

Dit arrangement houdt in
• 3 gangen Vechtdal aspergediner 

Puur Vechtdal
• Tegen meerprijs uit te breiden naar 

3 tot 6 gangen menu
• Gratis boekje “Verwondering” met 

prachtige gedichtjes en natuurfoto’s 
uit het Vechtdal

Adresgegevens voor inlichtingen en 
reserveringen:
Rheezer Bistro | De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1b
7771 SX Hardenberg
Tel.nr. 0523-270012
www.rheezerbelten.nl

Een smakelijke fietsroute waarbij je langs boeren 
gaat scharrelen om de lekkerste producten te 
proeven. Anjerpunt Vilsteren is het startpunt 
van de scharrelroute. Dit is een schitterende 
fietstocht van circa 40 km door het prachtige 
Vechtdal. De route leidt langs een aantal lokale 
leveranciers, waar je vrij op het erf kan rondkijken 
(scharrelen). 

Wat kun je verwachten: 
• Ontvangst met koffie/thee en lokale lekkernij
• Fietstocht door het Vechtdal (ca. 40 km)
• Bezoek aan diverse boerenbedrijven (vrij rond-

scharrelen)
• Diverse producten van de bezochte bedrijven

• Heerlijke streeklunch (picknick)
• IJsje
• Afsluiten met drankje naar keuze en borrelplank

y € 27,50 per persoon 

Voor reserveringen of meer informatie  
0529-459000 of receptie@herbergdeklomp.nl
(De scharrelroute kan worden gereserveerd van 
woensdag t/m zaterdag) 

Anjerpunt Vilsteren/ Herberg de Klomp
Vilsterseweg 10
7734PD Vilsteren
0529-459000

Scharrelfietsroute 
de leukste én smakelijkste 
fietsroute door het Vechtdal!

Buikje rond? Neerploffen op een 
verrukkelijk kussen...
Buikje rond en genoeg inspiratie 
opgedaan? Wat is dan heerlijker 
om na een verrukkelijke maaltijd 
met streekproducten neer te 
ploffen op een kussen in een 
luxe hotel of B&B naar keuze? 

Heerlijk 
Hardenberg 
Ins & outs 
Heerlijk Hardenberg arrangement

De prijs voor het arrangement is € 195,00  
voor 2 personen, dit is inclusief: 
• 1 overnachting op basis van een tweepersoonskamer 

bij een hotel/B&B naar keuze 
• Overheerlijk ontbijt
• 3 gangen Heerlijk Hardenberg menu bij restaurant 

naar keuze
• Rijk gevulde knapzak met (houdbare) streek- 

producten voor mee naar huis
• Fietskaart Heerlijk Hardenberg met 2 smaakroutes

Kijk voor alle voorwaarden op 
www.verrukkelijkvechtdal.nl/
heerlijkhardenberg

Mooirivier
Geniet van een heerlijk Aspergearrangement  
bij Mooirivier! 

Het arrangement is inclusief: 
• een 4-gangen aspergediner 
• een overnachting in een Superior Kamer
• een uitgebreid ontbijtbuffet 
• een asperge-presentje bij vertrek met een 

recept van onze Chef
 • een wandelroute naar Landgoed Vilsteren

y € 126,00 per persoon 
(o.b.v. 2 personen per kamer) 

Adresgegevens voor inlichtingen en 
reserveringen:
Hotel Mooirivier 
info@mooirivier of 0529-478777

www.mooirivier.nl
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Hanzestad Zwolle
Talloze festivals, de culinaire top van Nederland, 
spraakmakende tentoonstellingen, allemaal 
te ontdekken in een Middeleeuws decor van 
de oude Hanzestad. De stervormige gracht, 
Hanzepakhuizen en statige gevelpanden tonen 
de oorsprong van de huidige welvaart.

Zwolle historische binnenstad
Het historisch stadshart herbergt vele terrassen, 
restaurants en cafés. Flanerend door het 
centrum kom je vanzelf bij de twee meest op-
vallende verschijningen van Zwolle: de mooiste 
boekhandel van Nederland; 'Waanders In de 
Broeren' en Museum de Fundatie. Vanuit het 
opvallende raam van het museum heb je aan 
één blik genoeg: de bruisende binnenstad ligt 
aan je voeten.

Culinair Zwolle
In Zwolle is er op culinair gebied voor iedereen 
wat te vinden. Schuif aan in een van de vele 
sfeervolle restaurantjes en cafés in Zwolle. 
De menukaart staat boordevol (streekeigen) 
lekkernijen. Of laat je smaakpapillen prikkelen 
in driesterren restaurant De Librije. En je kunt 
op heel veel plekken lekker eten aan de stam-
tafel of in een eetcafé. De Zwolse Mosterd, 
Zwolse Balletjes en Zwolse Whiskey staan wijd 
bekend! Kom dus gerust langs en geniet van 
culinair Zwolle! 

In Zwolle vind je de unieke combinatie van de historische grandeur van het rijke Hanzeverleden  
en de innovatieve bruisende sfeer van een moderne mini-metropool. Binnen de oude 
stadsmuren ontdek je een veelheid aan cultureel en culinair aanbod. Zwolle is dan ook een 
Hanzestad die het bezoeken meer dan waard is!

Historisch en Culinair
Zwolle

www.visitzwolle.com 

Sallands witte  
Goud bij Gaia
In de periode van 16 april tot 16 juni heeft 
Hotel Gaia een speciale aspergemenukaart!

Sallands Asperge 
arrangement 
• Asperge fietsroute
• 1 dag fietshuur
• 4 gangen Diner proeverij Asperges
• 1 overnachting voor twee personen in  

 een 2 persoons kamer
• Een heerlijk vers bereid ontbijt

€ 97,50 per persoon

www.hotelgaia.nl

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Vechtdal arrangement 
de Zon Hotel & Restaurant 
Het voorjaar en de zomer zijn heerlijk om buitenzijn te combineren met 
een aangename locatie. Hoe kan dit beter dan in een knusse omgeving? 
In het mooie Ommen gelegen Hotel de Zon is met haar prachtige terras 
aan de rivier de Vecht de ideale basis om heerlijk te wandelen of fietsen 
langs smaakadresjes of een frisse neus te halen in het stadje Ommen.

Dit ontspannen en verrukkelijk 
arrangement is inclusief: 
•  Twee overnachtingen inclusief uitgebreid internationaal ontbijtbuffet
•  3-gangen diner in het restaurant van De Zon op de dag van aankomst
•  Ontbijt met heerlijke streekproducten
•  Informatiepakket van de omgeving

Neem ook een kijkje bij de Boerderijwinkel voor lekkere streekproducten. 
’s Avonds bestaat het 3-gangen diner uit verschillende streekproducten

Meer informatie en reserveren
Hotel de Zon beschikt over een prachtig terras aan het water, gratis 
gebruik van WIFI en gratis parkeerplaatsen. Dit arrangement is te 
reserveren vanaf €120,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer. 
Bij een eenpersoonskamer wordt een toeslag berekend.



Uitpuffen op het terras, een uurtje spelen op 
het terras, een nacht heerlijk slapen, of lekker 
eten in het restaurant. In het restaurant is 
het ouderwets de pannen op tafel, maar 
dan op een moderne manier. Heerlijke lokale 
gerechten van Nederlandse bodem. Door 
foodsharing komen mensen weer echt met 
elkaar in contact. Dat betekent dus tijd voor 
goede gesprekken, telefoons aan de kant en 
genieten met elkaar.  

y 3-gangen foodsharing aspergediner 
voor 26,50

www.zwiese.nl

Hampshire Hotel &  
SPA – Paping
Proef Overijssel in het restaurant van het hotel. 
Kwalitatief hoogstaande ingrediënten en  
producten die geproduceerd zijn met respect 
voor omgeving en milieu. Geniet dit voorjaar van 
de asperges uit Verrukkelijk Vechtdal en laat je 
smaakpupillen verrassen bij Restaurant Paping.

y Verrukkelijk Aspergediner vanaf € 25,00

www.restaurantpaping.nl

De Zon Hotel &  
Restaurant
Met een mooi terras, beach club, restaurant 
aan het water, pub en 35 hotelkamers is De Zon 
de ideale locatie om te genieten van de rust en 
ontspanning. Door het gebruik van verse streek-
producten, vooral tijdens het aspergeseizoen, 
worden de menu’s extra bijzonder geserveerd. 

y Verrukkelijk 2-gangen aspergediner  
vanaf € 32,00

www.dezon.nl

Streekrestaurant  
de Vechtdalkok
Streekrestaurant de Vechtdalkok is een bijzondere 
belevenis in het Vechtdal. Lekker genieten van 
het witte goud, traditioneel bereid in een eigen-
tijds jasje! Geniet van Sallandse asperges met 
huisgemaakte ham van wolvarken en boterjus 
of Sallandse asperges met gerookte schotse 
zalm en een advocaatmayonaise.

y Verrukkelijk aspergediner vanaf € 21,50
 18 mei een Asperge avond, wij serveren dan 

een 4 gangenmenu á € 39,50 p.p. 

www.vechtdalkok.nl

Restaurant  
Ekkelenkamp
Door de prachtige ligging is Restaurant 
Ekkelenkamp in Ommen een perfecte 
bestemming voor je diner tijdens het 
aspergeseizoen. Maar natuurlijk ook voor 
een kopje koffie of thee met gebak uit hun 
eigen patisserie.

y Verrukkelijk drie- en viergangen  
aspergediner vanaf € 30,50

www.ekkelenkamp-ommen.nl 

Brasserie Tante Pos 
Brasserie Tante Pos is gevestigd in het 
monumentale ‘voormalig Postkantoor’, 
gelegen in het centrum van Ommen. Zij heten 
je graag welkom voor een kopje koffie, borrel, 
lunch of een avondje uit dineren tijdens het 
aspergeseizoen.

y Verrukkelijk viergangen aspergediner 
vanaf € 18,75

www.tantepos.nl

Landhoeve De Zwiese
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Hotel en Restaurant 
Waanders
Ben je onderweg en toe aan een koffiestop? Zoek 
je een plek voor een zakelijke lunch? Of wil je een 
avondje culinair genieten? De koks van Restaurant 
Waanders bereiden de hele dag door allerlei heer-
lijke gerechten, ook tijdens het aspergeseizoen!
 
y Driegangen aspergemenu voor €32,50 

www.hotel-waanders.nl

Bokkepruik  
Restaurant en hotel
De Bokkepruik restaurant en hotel is ingericht 
met veel hout en hippe accessoires. Je kunt 
hier van maandag tot en met zaterdag terecht 
voor lunch en diner met een dagelijks wisse-
lend dagmenu en een uitgebreide a la carte 
kaart met regionale producten, ook tijdens 
het aspergeseizoen!

y Verrukkelijk driegangen aspergediner 
vanaf € 39,50

www.bokkepruik.nl

Hotel Mooirivier
Geniet van een heerlijke aspergelunch of -diner bij 
restaurant Aan de Oever bij Mooirivier! Het keuken- 
team heeft een heerlijk menu samengesteld met 
de asperges van buurman/teler Ernie van der Kolk. 
Bij mooi weer dekken ze graag een leuk tafeltje 
aan het water voor je, zodat je kunt genieten van 
het bijzonder fraaie uitzicht over de Vecht.

y Verrukkelijk twee-, drie- of viergangen diner 
of lunch vanaf € 31,00

www.mooirivier.nl

Restaurant  
de Rheezerbelten
Mooie gedekte tafels, fonkelende glazen en 
een uniek loungeterras in een bosrijke  
omgeving. Uit eten gaan bij De Rheezerbelten 
betekent genieten van het goede leven! 
Geniet van een heerlijk aspergediner in de 
Rheezer Bistro en ontdek de ongekende  
smaken van het Verrukkelijk Vechtdal.

y Verrukkelijk tweegangen aspergediner 
vanaf € 32,00

www.rheezerbelten.nl

 
Hof van Dalfsen
Het restaurant en hotel heeft een unieke ligging 
in het Vechtdal van Overijssel, te midden van 
bos en weilanden, dichtbij het centrum van 
Dalfsen en slechts 10 minuten rijden vanaf 
Zwolle en Ommen. In Hotel Restaurant Hof 
van Dalfsen & Brasserie ‘t Hof geniet je in 
ongedwongen sfeer van een heerlijk  
aspergemenu. 

y Verrukkelijk aspergediner vanaf € 27,50
 Driegangen streekmenu incl. overnachting 

en ontbijt op zondag vanaf € 52,50

www.hofvandalfsen.nl

De Klomp – Charme 
Hotel & Restaurant 
Geniet in dit sfeervolle restaurant van 
ambachtelijk bereide gerechten met veelal 
biologische en streekeigen ingrediënten. De 
Klomp is de ideale start voor een urenlange 
wandel- of fietstocht door de prachtige natuur 
van het Vechtdal. Geniet na de tocht van een 
heerlijk aspergediner bij De Klomp.

y Verrukkelijk aspergediner vanaf € 21,50

www.herbergdeklomp.nl
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Sprookjescamping de Vechtstreek
Het ‘mooiste plekje’ in het Vechtdal is de Sprookjescamping, dat vindt Hannah de Heldhaftige al-
thans. Op de Sprookjescamping komt het sprookje van Hannah en haar negen sprookjesvrienden 
tot leven. Er is elke dag animatie en theater voor kinderen t/m 10 jaar.
Voor gezinnen met kinderen en opa’s en oma’s met kleinkinderen de plaats om lekker te genieten 
van een overheerlijk aspergemenu, persoonlijk klaargemaakt door Kabor de Kabouter die de scep-
ter zwaait in de Kasteelkeuken. 

y 3 gangen aspergemenu € 27,50 per persoon
 4 gangen aspergemenu € 32,50 per persoon

www.sprookjescamping.nl

h vanaf € 39,50 p.p. Min. 8 pers. Max 12 pers.

Herberg de Witte Gans
In Herberg de Witte Gans kun je genieten van 
gerechten uit de internationale keuken. Door 
Michelin bekroond met een Bib Gourmand voor 
een goede prijs-kwaliteit verhouding. Hier kun 
je jezelf dus goed trakteren met een heerlijk 
aspergerecht gemaakt door de beste koks met 
de beste streekproducten!

y Verrukkelijke aspergegerechten  
vanaf € 7,75

www.wittegans.nl

Amused Food & Wine 
Asperges van bed tot bord
Met eerlijke producten uit de regio en heerlijke 
begeleidende wijnen probeert Amused Food 
& Wine de culinaire harten van het Vechtdal 
sneller te laten kloppen. Gedurende het 
aspergeseizoen serveren zij asperges met een 
bijzondere presentatie. 

y Verrukkelijk aspergediner vanaf € 39,50

www.amused.green

Restaurant  
de Bootsman
Dit gemoedelijke restaurant bevindt zich 
midden in het hartje van het mooie Overijselse 
Vechtdal. Tijdens het aspergeseizoen serveren 
zij diverse gerechten die worden bereid met 
asperges uit Diffelen. Een heerlijk terras en 
een gemoedelijke sfeer. Genoeg om heerlijk te 
genieten van de lekkerste asperges.

y Verrukkelijke aspergerechten vanaf € 5,75

www.debootsman.nl

Hotel & Restaurant  
de Barones
Gelegen in een jaren 30 pand tussen bos en natuur, 
aan diverse wandel- en fietsroutes in het mooie 
Vechtdal ligt restaurant en hotel De Barones. 
Na het wandelen of fietsen genieten van een 
heerlijk aspergediner in een sfeervolle ruimte of 
het gezellige terras? Kom vooral langs!

y Uitgebreide aspergekaart met variatie aan 
diverse heerlijke gerechten.

www.debaronesdalfsen.nl

www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl

Adresgegevens voor inlichtingen en reserveringen:
Aspergeboerderij Het Nijenhuis
info@hetnijenhuis.nl of 0523-251866

www.hetnijenhuis.nl

Kookworkshop
Aspergeboerderij Het Nijenhuis biedt kookworkshops. Het achterhuis (de ‘Delle’) van de 
boerderij is verbouwd tot een sfeervolle ruimte met een professionele keuken. Hier kun je met 
familie, vrienden of collega’s diverse kookworkshops volgen. Combineer een vergadering of 
een familiedag met gezellig samen koken. Je maakt onder professionele begeleiding van een 
chef-kok een heerlijk gerecht en je leert de fijne kneepjes van het vak.





Restaurant Bagatelle
Restaurant de Bagatelle is een modern bedrijf 
met een luxe keuken, waar veel aandacht 
wordt besteed aan nieuwe (lokale) producten 
en bereidingswijze. In een sfeervolle ambiance 
lekker ongedwongen genieten van de Sallandse 
asperges. Dit voor een vaste prijs voor drie 
gangen. Zowel voor de lunch als voor het 
diner.

y Verrukkelijk aspergediner voor € 33,50

www.bagatelle.nl

Eten bij Pa & Ma
Heerlijk genieten van asperges! Met passie, 
ambacht en liefde bereidt door de keuken- 
brigade. Wij gebruiken uitsluitend lokale  
Sallandse asperges van de beste kwaliteit.  
Dit jaar serveren wij diverse asperge gerechten. 
Kijk op onze website voor meer informatie. 
Tot snel…!

y Verrukkelijk drie gangen aspergediner 
(voor-, tussen- en hoofdgerecht) voor 

 € 32.50

www.etenbijpaenma.nl

Restaurant Jan Steen
Bij Jan Steen kun je in een rustieke omgeving 
en bij de markante open haard zelf je gerechten 
uitkiezen en bereiden op de grill! Tijdens de 
Live Cooking kan je meekijken en genieten van 
de heerlijke Sallandse asperges van Ogink uit 
Raalte. 

y Verrukkelijk onbeperkt aspergediner  
vanaf € 30,00

www.restaurantjansteen.nl

Landgoed De Uitkijk
Na struintochten door de prachtige natuur 
verwen je jezelf in het hoteleigen  
gastronomische Michelin Bib Gourmand 
restaurant. Neem een koud biertje of 
goed glas wijn in de gezellige woonkamer 
met open haard of een heerlijk diner op 
het grote zonnige terras met zicht op het 
heideveld. 

y Verrukkelijk aspergediner vanaf € 37,00

www.landgoeddeuitkijk.nl

Restaurant  
de Hazelaer
Sfeervol genieten in het buitengebied van 
Hellendoorn. Voor koffie, thee en appeltaart 
en voor lunch en diner. In het aspergeseizoen 
geniet je van maar liefst drie gangen met 
Sallandse asperges in de hoofdrol. 

y Verrukkelijk aspergediner vanaf € 32,50

www.restaurantdehazelaer.nl

Bistro de Oale Ste
Bistro de Oale Ste in Nijverdal is al ruim 15 jaar 
een begrip in de directe omgeving. Kom lekker 
genieten van onze aspergerechten op ons 
prachtige buitenterras of in onze sfeervolle 
bistro!

y Verrukkelijk aspergediner vanaf € 32,50 

 www.oaleste.nl
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Rondom Hardenberg hebben verschillende ondernemers de krachten gebundeld. 
Dit heeft geresulteerd in een aantal mooie arrangementen die je bezoek aan het 
Vechtdal nog mooier maken. 

De Vechtslinger
Zintuiglijke ervaring van smaak en natuur uit de regio Rheeze en Diffelen. 
Je bezoekt drie bedrijven en bij elk bedrijf zijn er door middel van spelactiviteiten punten te 
verdienen. Op de eerste locatie, de Somerwende, wordt je ontvangen met een kop koffie/ 
thee en een plak streekkoek. Op deze locatie voer je een proef- en ruikopdracht uit waar-
mee je punten kunt verdienen. Wanneer je hier klaar bent, vertrek je naar Natuurmuseum 
Rheeze-Marke. Ook hier word je ontvangen met een hapje en drankje. Door middel van een 
puzzeltocht door het museum vallen hier ook weer punten te verdienen. Bij Aspergeboer-
derij het Nijenhuis wordt het laatste deel van het spel gespeeld. Je gaat zelf iets lekkers 
maken en uiteraard kun je dit dan ook zelf opeten. Door middel van het bekijken van een 
film en beantwoorden van vragen, kun je hier punten verdienen. Bij deze locatie wordt de 
winnaar bekend gemaakt. Deze groep krijgt de eer en een leuke prijs.

x Arrangement:€ 36,00 per persoon Duur: circa 3,5 uur 
Meer informatie op: SomerWende, Marsweg 1, 7794RK Rheeze, www.somerwende.nl

Kanotocht met picknick
Ben je op zoek naar een leuke activiteit op het water 
gecombineerd met heerlijk eten? Boek dan deze kanotocht 
met picknick. Je start je kanotocht in het centrum van Har-
denberg bij Expedition Outdoor. Vervolgens maak je een 2.5 
uur durende kanotocht over de Vecht. Je zakt met je kano 
af naar Diffelen waar je bij aspergeboerderij Het Nijenhuis 
heerlijk kunt picknicken in de natuur. Wanneer je klaar bent 
met picknicken, word je terug gebracht naar Hardenberg. 
Reserveren kan via: info@expeditionoutdoor.nl of  
info@hetnijenhuis.nl 

Proef het Vechtdal Tuk Tuk Tour
Heerlijk in een Tuk Tuk touren in het prachtige Vechtdal. Onderweg bezoek je een kippenboerde-
rij, een kaasmakerij en Aspergeboerderij Het Nijenhuis. Hier kun je alles te weten komen over de 
teelt van asperges, aardbeien en kun je lekker rondsnuffelen in de boerderijwinkel. Daarna ga je 
zelf aan de slag in de kookstudio om een lekker hapje van streekproducten te maken. Na deze 
gezellige dag rij je terug naar de startlocatie van Vechtdal Express waar de tour wordt afgeslo-
ten met het maken van een mooie groepsfoto. Kook, proef en geniet van het heerlijke Vechtdal!

x Elke maandag t/m zaterdag. Tijdsduur: +/- 5,5 uur Prijs: € 54,50 p.p.
 Dit arrangement is te boeken vanaf 9 personen.
 De Tuk Tuk tour is ook te boeken met uitsluitend een bezoek aan Aspergeboerderij 

Het Nijenhuis (inclusief koffie/thee en koek) Prijs: € 44.00 p/p
Voor meer informatie: www.vechtdalexpress.nl of 0529-451222

Arrangement met de Vechtezomp naar Diffelen
Vaar over de Vecht van Hardenberg naar Diffelen. Geniet onderweg van de prachtige natuur 
van het Vechtdal en de verhalen over de geschiedenis van de Vecht en de streek. Na een 
heerlijke tocht over het water stap je uit in Diffelen bij aspergeboerderij Het Nijenhuis. Hier 
kun je een wandeling maken door het natuurgebied en een bezoek brengen aan de boerderij 
en de boerderijwinkel. Na een lekkere kop koffie of thee op het terras, vaar je weer terug 
naar het startpunt Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg.

Je kunt dit arrangement op dinsdag of in overleg boeken door je aan te melden op  
www.vechtezomp.nl

Minimale deelname: 20 personen
Prijs boottocht: € 20 p/p     
Kinderen 0-3 jr: gratis    

Kinderen 4-17 jr: € 10                                       
Gezinstarief (2 volw.+2 kind.) € 50
Prijs excl. consumpties

Diffelse asperge fietsroute
Ontdek de prachtige aspergevelden van het Vechtdal. Fiets door de hooilanden, over essen en door 
brinkdorp Rheeze langs de Overijsselse Vecht naar Diffelen. Wees welkom bij aspergeboer Jan bij 
aspergeboerderij Het Nijenhuis voor een Tour d’Asperge en aspergesoep met brood. Snuffel rond in 
de gezellige streekproductenwinkel. Bezoek onderweg natuurmuseum de Rheezer Marke.
Geniet na afloop van de heerlijkste aspergerechten in de Rheezer Bistro met het Puur Vechtdal 
menu. Proef het witte goud onder de gewelven of bij mooi voorjaarsweer op het unieke terras 
met eigen kruidentuin in een bosrijke omgeving.

x Arrangement: € 44,50 p.p.
 Ontvangst bij De Rheezerbelten met koffie/thee met Hardenbergs lekkers 
 Vechtdal asperge fietsroute mbv knooppunten
 Twee gangen aspergemenu Rheezer Bistro
  Meerprijs driegangen aspergemenu € 4,50 p.p., viergangen € 14,50
 Vanaf 8 personen een persoonlijke rondleiding bij Het Nijenhuis: meerprijs à € 3,50 p.p.

gastvrij hardenberg
Arrangementen



Pauw Bier
Geniet van aspergebier van Pauw Bier! Een 
heerlijk bier dat in aanvang heerlijk fris is. 
De afdronk is echter iets bitter, waarna je 
langzaam de asperges begint te proeven! 

www.pauwbier.nl

Aspergebrood van  
Bakkerij van der 
Most
Haal de lekkerste aspergebroden bij Bakkerij 
van der Most. De broden worden gemaakt 
met de lekkerste asperges uit Vechtdal en 
Salland, verrijkt met heerlijke kruiden en 
verse asperges

www.bakkerijvandermost.nl

Vechtdal Brouwerij 
Kiek Uut bier, heerlijk bij een aspergediner
Kiek Uut bier laat zich omschrijven als 
Zware Blonde en is matig bitter.  
De ingrediënten in Kiek Uut maken 
het bier een perfect drankje bij jouw 
aspergegerechten.

www.vechtdalbrouwerij.nl
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Proeven en ontdekken
Voor wie het Vechtdal wil proeven is het kistje Vechtlust een aanrader. Een kistje vol met diverse 
streekproducten die zorgen voor een smaakexplosie. Ideaal om tijdens de borrel voor de caravan of 
tent te nuttigen. Daarnaast neemt het kistje je meteen mee op ontdekkingstocht. Na het proeven van de 
eerlijke producten uit de streek, wil je natuurlijk met eigen ogen zien en horen hoe dit product gemaakt 
is. Je wilt het verhaal van de boer/producent horen. De deelnemers hebben allemaal een bedrijf 
dat zij openstellen voor bezoekers. Hoe leuk is het om tijdens je verblijf in het Vechtdal ook een bezoek 
te brengen aan de boeren die de eerlijke producten uit ’t kistje geproduceerd hebben? Daarnaast 
vind je in het kistje het Vechtdal Magazine met boordevol tips. Een goede start van je vakantie! 

Exclusief verkrijgbaar bij:
• Camping en Chaletpark Bergzicht
• Camping Tolhuis

De box is samengesteld met diverse lekkernijen van lokale producenten zoals Kaasboerderij 
Heileuver, Vechtdal Brouwerij, Wijnstaete, Tappenmars, Varsenerhof, Vechtdalsap. De inhoud 
van het kistje wisselt. De inhoud van het kistje wisselt.

’t Kistje is met zorg gemaakt, samenwerking met ATC Ommen en Stichting Philadelphia Dalfsen. En als 
je ’t kistje inlevert bij Heileuver of de receptie van de camping, dan krijg je €5 statiegeld terug! 
Kijk voor meer informatie op www.vechtdaloverijssel.nl/vechtlust

Boordevol eerlijke producten 
uit de streek….
… Of je VechtLust? 

VechtLust Kistje

• Vrijetijdspark Beerze Bulten
• Camping Heileuver



Wijn van  
Reestlandhoeve
De Reestlandhoeve staat bekend om haar 
Reestlander wijnen. Nederlandse kwaliteits-
wijnen uit het Reestdal, op de grens van Over-
ijssel en Drenthe. Wat is er leuker en lekkerder 
dan een heerlijke maaltijd met asperges uit 
het Vechtdal te maken en hiervan te genieten 
samen met een glas Reestlander Wit.

www.reestlandhoeve.nl

Wijn uit het Vechtdal
Op de grens van Salland en het Vechtdal ligt 
wijngaard en Bed & Breakfast de Wijnstaete. 
Bel voor een proeverij of reserveer een high 
wine, elke eerste zondag van de maand van 
15.00-17.00 uur

€ 27,50 p.p. inclusief Wijnstaete-wijn en 
een plateau met hartige hapjes.

www.wijnstaete.nl

Kaas van Heileuver
Zoals elk jaar maakt Kaasboerderij Heileuver 
weer de lekkerste aspergekaas. Geniet tijdens 
het aspergeseizoen van de lekkerste asperge-
kaas gemaakt van gedroogde aspergekoppen 
gemengd met asperge-lente-ui!

www.heileuver.nl

Aspergebrood van  
Sis & Bro 
Sis & Bro Bakery maakt de lekkerste 
verse broden en andere lekkernijen. 
Haal de lekkerste broodjes gemaakt met 
asperges bij Bakkerij Sis & Bro! 

www.sisandbrobakery.nl

Overesch Ecologische 
Landbouw Raalte
Koop de lekkerste asperges vers van de 
teler. Overesch is een boerderij die met veel 
aandacht voor de dieren en de natuur staat 
voor ecologische landbouw. Met persoonlijke 
aandacht en harmonie met de natuur zorgen 
zij ervoor dat jij de beste asperges ontvangt. 
Kom langs bij de teler om de asperges te 
bekijken en te kopen.

500 gram groene asperges vanaf € 5,00

www.overesch.nl

Aspergebrunch bij de 
Maathoeve in Heeten
Kom op zondag 12 mei of zondag 26 mei naar 
de Maathoeve heerlijk Brunchen in een landelijke 
omgeving! Asperge Brunch: met diverse asperge- 
rechten, waaronder het winnende gerecht van 
het kinderkookschrift van Overijssel, boerentapas 
en streekgerechten uit ons ProefLokaal

Tijden:10.00 uur-14.00 uur Prijzen: €17.50 p.p.  
kinderen tot 12 jaar €10,-, kinderen 0-3 jaar gratis
Inschrijving (is gewenst) 

www.maathoeve.nl/contact

www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl
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vanaf 23 maart 
Boerenmarkt Vilsteren
elke 3e zaterdag van de maand
Vilsteren

20 april
Culinair evenement 
Tuinderij Ernie van der Kolk
(12.00-14.00)
Dalfsen 

20 april 
Proef Diffelen  
(11.00-16.00)
Aspergeboerderij het 
Nijenhuis, Diffelen

22 april
Hardenberg Buiten
Oldemeyer, Hardenberg

22 april 
Diffels Lekker 
Aspergebuffet  
(16.00-19.00)
Aspergeboerderij het 
Nijenhuis, Diffelen

27 april
Koningsbrunch met de 
Koningin van de groente 
(10.30-13.30)
Aspergeboerderij het 
Nijenhuis, Diffelen

5 mei
Sallandse 
Aspergefietstocht
Raalte

25 mei 
Ibiza Festival 
Hardenberg

26 mei 2019
Zeldzaam Mooi Markt
Fooddock Havenkwartier, 
Deventer   

30 mei
Lentefair Diepenveen

30 mei
Diffels Lekker Brunch 
(10.30-13.30)
Aspergeboerderij het Nijenhuis

31 mei 
Lekker Boer Foodcamp 
Asperge- en melkveebedrijf De 
Boerkamp. Diepenveen

7 t/m 10 juni 
Summerfair Landgoed het 
Laer
Ommen

8, 9 en 10 juni
Ribs & Blues
Raalte

9 juni
Deventer 
Speciaalbierfestival
Deventer

10 juni
Pinkster-picknick in ons 
natuurgebied. 
Evt. te combineren met een 
boottocht over de Vecht 
(11.00-14.00)
Aspergeboerderij Het Nijenhuis

juli en augustus
Bottermarkt
Elke woensdag 
Raalte

8-9 juli
Ommer Bissingh 
Jaarmarkt
Ommen

13 en 14 juli
Truckfestijn
Balkbrug 

13 en 14 juli
Barrel Food Truck Fest 
Hardenberg

19-21 juli 
Eten op Rolletjes Deventer

27-28 juli
Barrel Food Truck Fest
Ommen

3 augustus
Visserijdag met braderie
Vilsteren

24 augustus 
Strawberry Fields Festival
Gemeentepark Dedemsvaart

1 september 
Wijnfeest Reestlandhoeve
Balkbrug

13-15 september
Raalte in de Smaak

14 september
Proef Dalfsen
Dalfsen

21 en 22 september
Smaakmakersfestival  
De Wijk

27 t/m 29 september 2019
Cunst en Culinair
Raalte

28-29 september
Bierfestival Raalte

5 en 6 oktober
Hardenberg Proeft

23 oktober
Streekgerechtendag
Museum Staphorst

Smaakvolle 
activiteiten

2019
Wat heb je 
nodig voor 
dit asperge 
recept?
• 500 gr. Aardbeien,
• 500 gr. witte asperges,
• verse kervel (handje 

vol),
• 6 el druivenpitolie,
• 3 el sherryazijn,
• 1 el vloeibare honing,
• zout-peper en suiker 

(naar eigen smaak)

Hoe maakt je je asperge 
recept klaar?
• Schil de asperges en snijd in stukjes.
• Was de aardbeien en verwijder de kroontjes.
• Kook de asperges ongeveer 5 á 7 minuten in water met een beetje 

zout en suiker totdat ze gaar zijn maar niet te zacht.
• Giet af, laat uitlekken en afkoelen.
• Verdeel de aardbeien en asperges op een mooie schaal.
• Meng de azijn, honing, zout en peper in een kommetje en voeg 

onder voortdurend roeren de druivenpitolie toe.
• Geniet van je aspergegerecht

Lente asperges  
met aardbeien
6 personen

Voorgerecht

Een heerlijk asperge voorgerecht; 
lente asperges met aardbeien. 
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Legenda en kaart
 Asperge fi etsroute Salland        A

 Bedrijven op de route        1  Knooppunt

N

ZZ

WW OO

G  � 19  � 27 � H  � 26  � I  
Voor een bezoek aan Landwinkel de Knapenvelder 
[J] richting knp 50 en dan einde fi etspad rechtsaf. 
Knapenveldsweg volgen tot de Knapenvelder. 
Na uw bezoek terugfi etsen richting knp 50.

J � 28  � K  � 50  � L  � 12

Bij knp 50 richting knp 12 tot u bij het eindpunt 
Hotel de Zwaan bent. 

Asperge fi etsroute Raalte 

Start Hotel de Zwaan | Kerkstraat 2, Raalte
Lengte 41 km

Routebeschrijving
Met de rug naar Hotel de Zwaan linksaf weg volgen 
naar knp 12.

 
� 12  

Voor een bezoek aan Ogink asperges [A] richting knp 
90. Na de ijsbaan aan uw rechterhand voor fi etstunnel 
rechtsaf het fi etspad op (Overkampsweg) tot bij Ogink. 
Na uw bezoek terugfi etsen en rechtsaf fi etspad langs 
Overijssels Kanaal vervolgen richting knp 90.

A  � 90  � 91  � B  � 48  � 47  � C  
Na de Hammerhof [C] weg volgen richting knp 1.
Bij de grote doorgaande weg (N756) fi etspad rechtsaf 
en eerste zandweg rechtsaf (Tolhuisweg) naar 
Wijngaard De Landman [D]. Terugfi etsen naar 
doorgaande weg (N756), schuin oversteken de 
Lageweg op. Hier komt u langs ’t Evenbelt [E]. 
Einde weg rechtsaf (Evenbelterweg) richting knp 1.

D   E  � 1  � 16  � 24  � F  � 25  � 
42  � 17  � 18  � 

Voor een bezoek aan Hof van Eigenaardigheden [G] 
richting knp 19 en op de Krieghuusweg zandweg 
linksaf naar perceel 7 (wordt vermeld aan de weg): 
Hof van Eigenaardigheden. Na bezoek zandweg 
terug naar Krieghuusweg en linksaf richting knp 19. 

Stap op de pedalen en combineer een fi etstocht door de prachtige omgeving van 
Salland met het genieten van Sallandse asperges. Maak kennis met het gastvrije 
Sallandse land en geniet van de Sallandse landgoederen, het Overijssels Kanaal en 
de heerlijke producten uit de streek. Tijdens het aspergeseizoen kunt u onderweg 
heerlijke verse asperges kopen bij één van de Sallandse aspergetelers.
De combinatie van het vakmanschap van de Sallandse telers en de uitstekende 
grondsoort maken dat ‘onze’ asperges van uitzonderlijke kwaliteit zijn. 
Wij steken er met kop en schouders boven uit. 

Salland Fietsland

Salland is een uniek vakantie- en fi etsgebied gelegen 
in de provincie Overijssel tussen de rivier de IJssel 
en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. 
Een streek met veel afwisselende natuur, gezellige 
dorpen, de oude Hanzestad Deventer, monumentale 
boerderijen en prachtige havezaten. Niet voor niets 
staat de streek bekend als ‘Salland Fietsland’. Maar 
‘Salland Fietsland’ betekent niet alleen een mooi 
landschap maar ook een fi etsvriendelijk klimaat. 
 www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Praktische informatie
De route maakt gebruik van het fi etsroutenetwerk 
waarbij u van knooppunt naar knooppunt fi etst 
via wit met groene borden. In deze fl yer is de 
routebeschrijving opgenomen van de fi etsroute met 
daarbij een kaart met de route en de deelnemende 
bedrijven. U kunt zelf bepalen of u onderweg een 
stop maakt bij de restaurants, de leveranciers en de 
bezienswaardigheden. 
 Bekijk vooraf de openingstijden van de diverse 
 locaties zodat u onderweg niet voor een dichte 
 deur komt te staan!

 Ontdek en proef Salland !

0 600 1200 1800 2400

Stap op de pedalen en combineer een fietstocht door de prachtige omgeving van Salland 
met het genieten van Sallandse asperges. Maak kennis met het gastvrije Sallandse land 
en geniet van de Sallandse landgoederen, het Overijssels Kanaal en de heerlijke producten 
uit de streek. Tijdens het aspergeseizoen zijn onderweg heerlijke asperges te koop bij de 
aspergetelers. De combinatie van het vakmanschap van de Sallandse telers en de uitstekende 
grondsoort maken dat ‘onze’ asperges van uitzonderlijke kwaliteit zijn. 

Legenda  
en kaart

Asperge fietsroute Salland

Bedrijven op de route

Knooppunt  1

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Aspergefiets-
route 
Raalte 
– 41 km
Zie bovenstaand de kaart bij 
deze route. 

Aspergefietsroute  
Deventer 
– 25km/37km/51km 

Kijk op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl voor deze routes 
en andere leuke fiets- en wandelroutes in Salland!

De boekjes zijn voor € 1,50 verkrijgbaar bij alle Tourist 
Info’s en VVV’s in Salland.

Er zijn twee aspergeroutes beschikbaar:

Ontdek en 
Proef Salland!

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl



1. Asperges kunnen bij warm weer met 
gemak 10 centimeter per dag groeien.

2. Je kunt testen of asperges vers zijn. 
Dit doe je door ze langs elkaar te wrijven. 
Als ze een piepend geluid maken weet 
je dat je goed zit.

3. Nederlanders eten ongeveer 800 gram 
asperges per jaar per persoon.

4. Asperges beginnen te groeien bij een 
(bodem)temperatuur van 12 graden.

5. De top 3 van favoriete aspergegerechten 
zijn 1. klassiek (met aardappelen en 
ham) 2. soep 3. asperge met vis.

6. Asperges worden geoogst als ze  
22 cm lang zijn, deze lengte bepaalt 
ook de hoogte van de aspergebedden.

7. Het aspergeseizoen duurt van april tot 
24 juni, Sint Jan.

8. Asperge blijkt een gunstige uitwerking 
te hebben op gewicht, bloeddruk, 
nieren, hart en lever.

9. Prins Harry eet asperges tegen haar- 
uitval.

10. De langste asperge ooit gestoken is 
3,11 meter lang.

ASPERGEWEETJES
In het kader ‘weet wat je eet’ hebben we een aantal aspergeweetjes voor je 

op een rijtje gezet: 

Wat heb je 
nodig voor 
dit asperge 
recept?
• 2 kg. witte asperges,
• 100 gr. (oude) strooi 

kaas,
• pakje ontbijtspek, 

snufje zout,
• klein bakje crème 

fraiche,
• touwtje,
• 1 ei,
• 7 cherry tomaatjes,
• evt. mespuntje boter 

of olijfolie.

Boeren asperges 
6 personen

Hoofdgerecht

´De ochtendstond 
heeft goud in de mond’

‘‘De ochtendstond heeft goud in de mond’

Hoe maak je boeren asperges?
• Snijd de onderste uiteinden van de asperges af, schil ze van onder 

de kop naar beneden.
• Was ook de tomaatjes en snijd ze doormidden.
• Vet een ovenschaal in.
• Verdeel de asperges in 4 gelijke porties en doe er een touwtje om 

heen.
• Kook ze in een half uurtje in ruim water met snufje zout gaar.
• Zijn de asperges niet zo dik dan is 20 minuten genoeg.
• Haal de asperges via de touwtjes uit het water en laat ze in een 

vergiet even goed uitlekken en wat afkoelen.
• Ondertussen de ontbijtspek lichtjes uitbakken.
• Ook de gehalveerde mini tomaatjes eventjes bakken.
• Verwijder de touwtjes van de asperges en rol de asperges nu in de 

plakjes ontbijt spek.
• Doe de helft van de geraspte kaas in een schaaltje en klop daar de 

crème fraiche door, evt heel klein beetje kookvocht aan toevoegen.
• Doe dit in de oven schaal en leg daar de asperges in.
• Leg de gehalveerde mini tomaatjes op de asperges en strooi 

daarna de andere helft van de geraspte kaas overheen.
• Zet de aspergeschaal op een rooster in een voorverwarmde oven 

van 200 graden ongeveer 10 a 15 minuten.
• Bak eventueel een ei en serveer die over de asperge schotel uit en 

garneer met een tomaatje.
• Genieten maar!

Verzilver deze voucher voor het gratis schillen van het Witte Goud!
Bij aankoop van verse asperges bij één van de aspergetelers worden de asperges 
gratis geschild op ma t/m vr van 9.00u tot 10.00u en op 2e paasdag, Hemelvaarts-
dag en 2e pinksterdag.

voucher

Aspergeboerderij Het Nijenhuis                  Tuinderij Van der Kolk                     
Rheezerweg 127, Diffelen                            Hout Es 4, Dalfsen

Deze voucher is geldig tot 24 juni 2019



Laad je op in Overijssel /visitoost

Genieten op 5-sterrrencamping 
Beerze Bulten
Beerze Bulten is een 5-sterrenvakantie park in 
Beerze, gelegen in het natuurrijke Vechtdal. Beer-
ze Bulten biedt alles voor een heerlijk weekend 
weg met het hele gezin. Er is een binnen- en 
buitenzwembad, overdekt speelparadijs, bowling-
baan, spa & wellness en diverse horeca. Geniet 
hier met zijn allen van de theatershows met Bultje 
het Konijn. Door de ANWB genomineerd als cam-
ping van het jaar 2019! 

www.beerzebulten.nl 

Verblijf tussen de koeien bij Koe 
in de Kost
Bij Koe in de Kost boerderij kun je origineel 
overnachten... in het weiland tussen de koeien! 
Je verblijft in een duurzame en zeer comfortabele 
Grondulow, maar dan wel zonder televisie. Zo 
kom je echt tot rust! Daarnaast hoort bij jouw 
vakantiehuisje ook een ‘eigen’ koe en mag je écht 
meehelpen met allerlei boerderijactiviteiten. Dus 
voor een portie vitamine N(atuur) voor de hele 
familie, ben je bij Koe in de Kost op de goede plek. 
Een ervaring waar je nog lang over na praat en 
niet wil missen!  

www.koeinkost.nl 

Maak kans op: 

Maak kans op: 

Wil je kans maken op een paar dagen weg in Salland of Vechtdal? Ga dan naar de website 
www.visitoost.nl/hetwittegoud en maak kans op een aantal dagen weg met je gezin.

Maak kans op een paar dagen 
weg in Salland of Vechtdal!


