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Uitgaande van start bij Restaurant
De Agnietenberg in Zwolle (gratis parkeren)
67
Bij knooppunt (knp.) 67 ligt Restaurant De
Agnietenberg 1 . Tussen knp. 67 en 69 is het
fietspontje 2 over de Vecht (Let op: deze vaart
alleen in de zomermaanden!). Dit is de laatste
handgetrokken kabelpont in Nederland. Aan de
Zwolse kant hangt een enorme bel waarmee je
de pontbaas kunt laten weten dat je over wilt
steken.
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Bij knp. 60 sla je rechtsaf de Verburgweg in
om bij IJs- en Zuivelboerderij ‘Glinthuys’ 3 te
komen. Ongeveer 100 m. fietsen.
31
Tussen knp. 31 en 38 kom je langs Korenmolen
De Zwaluw 4 .

3
38 39
Bij knp. 39 kun je een kijkje nemen in de Veldschuur Bid en Werk 5 .
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30
Als je Zwartsluis binnen fietst, volg je de bordjes
knp. 93. Voor de witte ophaalbrug zie je Hotel
Zwartewater 6 aan de linkerkant. Na een bezoek aan dit restaurant fiets je door en volg je de
bordjes knp. 93.
93 83
Kabelpont over het Zwarte Water 7 .
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27 37 62 63 64
(Indien je terug wilt fietsen naar de Agnietenberg, kies je hier voor knp. 67).
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bezoek aan De Mandarijn fiets je terug om de
kerk richting knp. 66 het Kerkbrugje over. Kijk op
de plattegrond van de Zwolse binnenstad voor
meer culinaire adresjes die een bezoek waard
zijn.
66 48 49 47 67
Einde van de Smaakfietsroute IJsseldelta.
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65
Na knp. 65 richting knp. 66 fietsen. De Wilhelminasingel gaat over in de Ter Pelkwijkstraat.
Tegenover het Ter Pelkwijkpark ligt de Plantagekerk. Je fietst links om de kerk de Kerkstraat/
Spoelstraat in. In de eerste straat rechts is
Restaurant De Mandarijn 8 gevestigd. Na een

Ontwerp / Vormgeving
Beeldprikkels, Zwolle

Smaakadressen in
Zwolle centrum
(zie stadsplattegrond)

A Librije’s Zusje
Spinhuisplein 1
www.librijeshotel.nl

Fotografie
Ingeborg Lukkien, IJsseldelta Marketing,
Zwolle Marketing,

Wil je meer van Zwolle proeven?
Je kunt ook een smaakroute wandeling
door Zwolle lopen. Meer informatie via
www.smaakroutezwolle.nl of download de
app Needsz op je smartphone.

>>>

b Vidiveni
Jufferenwal 15
www.vidiveni.nl

A

c Wijnkoperij Henri Bloem

c

Thorbeckegracht 47/48
www.henribloem.nl/zwolle

d De Stadsbakker
Blijmarkt 4
www.destadsbakker.nl

e Zwolse balletjeshuis
Grote Kerkplein 13
www.zwolse-balletjes.nl
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Ontdek én proef de IJsseldelta
Smaakfietsroute 44-48 km

@ijsseldelta
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ROUTEBESCHRIJVING
Smaakfietsroute
IJsseldelta

ijsseldelta

De smaakfietsroute

Locaties
langs de
smaakfietsroute
Wind in de haren &
trappen op die pedalen!
Historische steden, prachtige polders en
eeuwenoude waterwegen. De IJsseldelta
leent zich met haar afwisselende landschap
uitstekend voor een fietstocht. We hebben
een prachtige route voor je samengesteld.
De Smaakfietsroute IJsseldelta is een waterrijke fietstocht door de regio IJsseldelta,
gecombineerd met een aantal culinaire stops
waar je de streek letterlijk kunt proeven.
Je proeft de streekproducten die de kok verwerkt in de overheerlijke gerechten. Je kunt
ook enkele lokale producenten of streekproductenwinkels bezoeken.
De uitgestippelde route is gebaseerd op de
fietsknooppunten, met kleine afwijkingen om bij
bijzondere adressen te komen.

Hoe fiets je de Smaakfietsroute?
Op de kaart in deze flyer kun je zien hoe de
Smaakfietsroute loopt. Je bepaalt zelf waar
en wanneer je start en hoe lang je ergens
wilt pauzeren. De routebeschrijving start
in Zwolle bij De Agnietenberg. Op de kaart
staat aangegeven waar je je auto kunt parkeren. Als je bij een aangegeven restaurant
arriveert, meld dan dat je de Smaakfietsroute
IJsseldelta fietst. Je kunt een keuze maken
uit verschillende streekgerechten van de
kaart. Liever aan één stuk doorfietsen en
afsluiten met een diner kan natuurlijk ook.

Let bij het bezoeken van de locaties goed op
de openingstijden!
Hoe lang is de Smaakfietsroute?
De gearceerde route is circa 44 - 48 km
en is bewegwijzerd met bordjes van het
fietsknooppuntensysteem. Je kunt ook zelf
de lengte en de route van de tocht bepalen
door te kiezen voor andere of extra knooppunten.
De Smaakfietsroute IJsseldelta leidt door een
waterrijk gebied, je fietst over de dijk langs
de Overijsselse Vecht die uitmondt in het
Zwarte Water. Onderweg fiets je door Hanzestad Hasselt, watersportdorp Zwartsluis en
tapijtstad Genemuiden.
Je steekt twee keer met een pontje het
water over. Het eindpunt van de route is de
Hanzestad Zwolle. Na de fietstocht kun je
ervoor kiezen om de culinaire Zwolse binnenstad te verkennen. Enkele leuke smaakadressen in de binnenstad tref je op de
stadsplattegrond.
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Veldschuur Bid en Werk
In de Veldschuur kun je meer te
weten komen over het gebied waar je
doorfietst; ‘de Oldematen’. Het is een
educatief centrum over natuur, cultuur
en historie.

Restaurant De Agnietenberg

Hotel Zwarte Water

Gelegen aan de rand van Zwolle, midden
in het groen, ligt De Agnietenberg. In de
Wintertuin is het restaurant gevestigd waar
de nadruk ligt op regionale, streekeigen en
seizoensgebonden producten. De kok werkt
veel met biologische producten. Uiteraard
ben je ook welkom tijdens de fietstocht voor
een kop koffie eventueel met gebak of een
ijscoupe.

Onder het genot van een kopje koffie in
de brasserie of in de zomer op het terras
aan het Zwarte Water, kun je genieten
van het prachtige uitzicht en de langs
varende schepen. Vanaf 12.00 uur kun je
bij Hotel Zwartewater terecht voor een
heerlijke lunch. Elk seizoen staat weer
iets anders op de lunchkaart. ’s Avonds
kun je terecht in het live cooking restaurant ‘De Combuijs’, waar van alles geproefd mag worden. Misschien wel hèt
moment voor je eerste stukje krokodil,
springbok of paling, uiteraard worden
ook andere gerechten als sliptong,
zalmfilet of rib-eye geserveerd.

Fietspontje Haersterveer
Het fietspontje vaart alleen in de zomermaanden. Kijk voor vaartijden bij de adresgegevens in deze flyer.

IJs- en Zuivelboerderij ‘Glinthuys’
In het karakteristieke buurtschap Genne,
tussen Zwolle en Hasselt, ligt IJs- en Zuivelboerderij ‘Glinthuys’. Hier wordt op
ambachtelijke wijze ijs gemaakt van verse
koeienmelk. Dit ijs wordt gemaakt zonder
kunstmatige smaak- en kleurstoffen zodat
het ijs een zuiver natuurproduct is en blijft.
In de boerderijwinkel is keuze uit ruim dertig
verschillende smaken.

Korenmolen De Zwaluw
Vlak voordat je Hasselt binnen fietst (vanaf
Zwolle), kom je langs Korenmolen De
Zwaluw. Deze molen is elke zaterdag open
voor bezoekers. Er wordt dan uitleg gegeven
over het molenaarsvak. Als de blauwe vlag
buiten hangt dan mag je gewoon binnen
stappen voor een bezichtiging.

Meer t
bekijk oips:
websitne ze
&app

Kabelpont over het Zwarte Water
Kijk voor meer informatie bij de adresgegevens in deze flyer.

Restaurant De Mandarijn
In het centrum van de culinaire stad
Zwolle, is in de Mandjesstraat restaurant
De Mandarijn gevestigd. In dit knusse
restaurant kun je genieten van (h)eerlijke
koffie, een lekkere lunch of diner. De kok
heeft het werken met streek- en biologische producten hoog in het vaandel
staan. Hij werkt met eerlijke en natuurlijke ingrediënten uit stad en streek. Stap
hier even van de fiets en ga genieten
van de overheerlijke gerechten zonder
fratsen. Gewoon lekker en puur.

Fietsverhuur

Adress

Maandag’s rijwielhandel,
Kerkstraat 21, Zwartsluis
T 038 - 3868112
www.maandagsrijwielendarts.nl
Tweewielerspecialist Scholten
Luttekestraat 13, Zwolle
T 038 - 4217378
www.fietsgoed.nl
Rijwielhandel Van Dalfsen
Kaai 1, Hasselt
T 038 - 4771608
www.rijwielhandelvandalfsen.nl

IJsseldelta Tips
• Wil je snel een overzicht van de activiteiten in de
IJsseldelta en een gemakkelijk overzicht van restaurants, winkels e.d. in de omgeving, download
dan de IJsseldelta app: www.ijsseldelta-app.nl.
• Meer fiets- en wandelroutes tref je bij de
Tourist Info Punten in de IJsseldelta.
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1. Restaurant De Agnietenberg

5. Veldschuur Bid en Werk

Haersterveerweg 23-27, 8034 PJ Zwolle
T 038 - 4532872
E info@agnietenberg.nl
www.agnietenberg.nl
Open: dagelijks vanaf 10.00 uur.
De keuken is geopend vanaf 11.30 uur.

Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen
T 038 - 4772734 (tijdens openingstijden)
www.veldschuur.net
Open: elke wo en za van 13.00 tot 16.30 uur.
Voor een kleine vergoeding kun je ook op
afspraak terecht.

2. Fietspontje Haersterveer

6. Hotel Zwartewater

www.voetveren.nl
Zoek op Zwolle voor meer informatie
over de Haesterveer.
Vaartijden: mei t/m sept
dagelijks 10.00 tot 19.00 uur.

De Vlakte 20, 8064 PC Zwartsluis

3. IJs- en Zuivelboerderij ‘Glinthuys’

7. Kabelpont Genemuiden

Verburgweg 4, 8061 PM Hasselt
T 038 - 4771834
www.glinthuys.nl
Open: tijdens seizoen voor schepijs verkoop
di-vr van 13.00 tot 18.00 uur en
za van 11.00 tot 17.00 uur.

Vlak na knooppunt 83 bij het Zwarte Water
steek je over met de kabelpont.
www.water.connexxion.nl
Zoek op Genemuiden voor meer informatie
over de Kabelpont Genemuiden.
Vaartijden: ma t/m vr van 6.15 tot 21.45 uur,
za van 8.00 tot 19.00 uur en zo alleen
van apr t/m sept van 10.00 tot 18.30 uur.

4. Korenmolen De Zwaluw
Stenendijk 7, 8061 HP Hasselt
www.molendezwaluwhasselt.nl
Open: elke za van 13.00 tot 16.00 uur
en als de blauwe vlag uithangt.

T 038 - 3866444
E info@hotel-zwartewater.nl
www.hotel-zwartewater.nl
Open: dagelijks van 8.00 tot 24.00 uur.

8. Restaurant De Mandarijn
Mandjesstraat 4, 8011 RM Zwolle
T 038 - 4226685
E info@demandarijn.nl
www.demandarijn.nl
Open: di t/m za vanaf 10.00 uur.

