
Vergeet die drukke supermarkten en overvolle parkeerplaatsen. Je dagelijkse kostje bij 
elkaar scharrelen kan zoveel leuker: met de FeelFood fietsroutes van AbelLife. Overijssel 
telt al vijftien van die tochten in de prachtige natuur.
Wordt het fietsen door de uiterwaarden langs de IJssel, over 
de indrukwekkende Holterberg, door glooiend Twente of gast-
vrij Salland? Wij downloaden de route door het Vechtdal. Die 
begint in pittoresk Vilsteren, een dorpje waar de tijd stil lijkt 
te hebben gestaan, onder andere door de fraaie  korenmolen 
uit 1858. Bij Herberg De Klomp drinken we koffie met uitzicht 
op de kruidentuin. Blijven hangen is verleidelijk, maar we 
moeten nog krap 45 kilometer en zien in de beschrijving veel 
leuke pleisterplaatsen, starten maar.
Langs het kasteel van landgoed Vilsteren bereiken we de 
Vecht, waar het fietspad fraai langs slingert. Abel laat op de 
iPhone een beschaafd tingeltje horen als we moeten afslaan. 
Steeds naar het scherm turen is dus niet nodig, fijn als het 
uitzicht zo idyllisch is als hier. Bij een moestuincomplex gaat 
de eerste buit de fietstas in: nieuwe aardappels en uien. Leuk 
voor thuis, maar we willen nu ook wel wat snaaien. 
Boer Van der Kolk in Dalfsen komt als geroepen met zijn win-
kel vol  fruit, sap en leuke culinaire cadeautjes zoals Vechtdal-
pasta van spelt. We nemen kersen mee, en sap, en peddelen 
verder door het boerenland. Bij boer Schuttert ziet het wit van 
de kippen die hun kostje bij elkaar scharrelen. Uit een gekoel-
de automaat trekken we een doosje eieren.. Proeven kunnen 
we die nog niet, maar gelukkig heeft restaurant Tante Pos in 
Ommen allerlei streekgebonden ingrediënten in de keuken. 

Eieren, fruit en piepers maken nog geen volledige maaltijd 
en dus toeren we verder, richting Brandrode runderen bij de 
Vechtdalhoeve in Arriën en het varkensvlees van ’t Schuurtie 
in Lemele.  Het leven is goed op het platteland;  alle onder-
nemers hebben goede zin en zijn trots op wat ze maken. 
Dat proef je. Kaasboerderij Heileuver in Dalmsholte maakt 
ons boodschappenlijstje compleet. Op de picknickbank eten 
we boerenijs in de zon, begeleid door geloei van koeien. Zo 
relaxed was  boodschappen doen nog nooit ....

De Vilsteren-route is één van de 15 Feel Food routes van 
AbelLife in Overijssel. Download de gratis AbelLife app in 
de appstore van Apple of Google. Routes kosten 99 cent 
per stuk. www.abellife.nl

Shoppen bij de boer

Meer smakelijk  
Vechtdal…
Streekboeren en ondernemers in Vechtdal Overijssel zijn 
vindingrijk. Zo kun je naast de scharrelroute een uniek 
kijkje nemen bij echte wolvarkens en waterbuffels of ga op 
koesafari bij het zeldzame oud-Hollandse Brandrode rund. 
Prikkel je smaakpapillen! www.verrukkelijkvechtdal.nl

Hardenberg Proeft! 

3 en 4 oktober 
De markt van Hardenberg wordt omgetoverd tot een culinair middelpunt waar u unieke en authentieke producten kunt 
proeven van onder andere de kaasboer, de bakker en streekproductenwinkel. Proef ook de nazomer in bijzondere gerech-
ten van regionale horeca, diverse soorten bokbier, verrukkelijke wijn van de lokale wijnboer. Iedereen met een passie 
voor eten & drinken kan in een sfeervolle entourage twee middagen lang komen proeven en genieten van al het culinaire 
uit deze smaakvolle regio.


