
prijs: € 1,50

Salland Aspergeland

Van eind april t/m 24 juni staat Salland in het teken van de asperge: de Koningin van de groente. 
Sallandse aspergetelers, de restaurants en hotels presenteren zich dan gezamenlijk in de campagne Salland 
Aspergeland. De combinatie van het vakmanschap van de Sallandse telers en de uitstekende grondsoort 
maken dat ‘onze’ asperges van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Tijdens deze route komt u langs een aantal 
Sallandse aspergetelers waar van eind april t/m 24 juni de Sallandse asperges zo van het land in de 
boerderijwinkel worden verkocht: verser kan het niet. 
 Voor meer informatie: www.sallandaspergeland.nl. Hier vindt u ook een overzicht van de 
 Sallandse restaurants die heerlijke gerechten bereiden met de Sallandse asperges.

Locaties langs de route

 VVV Deventer
Gevestigd in het Penninckshuis
Brink 89 | Deventer | T 0570-710120
www.deventer.info
Open: ma 13-17 uur, di t/m za 10-17 uur, 
zo 11-16 uur.

A  Museum de Waag
Dit gebouw speelde een belangrijke rol in het 
handelsleven van de stad.
Brink 56 | Deventer | T 0570-640590
www.museumdewaag.nl
Open: vanaf 23 juni: di t/m zo 10-17 uur.

B  Fietsvoetveer Fortmond-Veessen
Open: 1 apr t/m 30 sep dagelijks 9.30-17.30 uur.

C  De Duursche Waarden
Natuurgebied in de uiterwaarden aan de IJssel.

D  Infocentrum IJssel - Den Nul
Informatiecentrum met o.a. een permanente 
expositie over het natuurgebied Duursche 
Waarden. Tevens horeca gelegenheid.
Rijksstraatweg 109 | Den Nul | T 0570-745040
www.infocentrumijssel.nl 
Open: ma-wo-vr 9-12 en 14-16 uur za 09-16 uur.

E  De Olsterhof
Een Lifestylewinkel en theeschenkerij in het 
centrum van Olst.
A. Geertsstraat 16 | Olst | T 0570-564330
www.olsterhof.nl 
Open: di t/m vr 10-18 uur, za 10-17 uur. 
1e zo v/d maand 11-17 uur (m.u.v. juli en aug.).

F  Havezate De Haere en IJssellinie
Voor De Haere, even de borden volgen. 
De Haere is open voor een hapje en een 
drankje. Op het terrein van de Haere vindt
u de IJssellinie, verdedigingswerken uit 
de Koude Oorlog.
Haereweg 4 | Olst 

G  Nunu
Restaurant met vers bereide biologische 
gerechten. Tevens terras en mooie speeltuin.
Raalterweg 22 | Schalkhaar | T 0570-531426
www.naarnunu.nu
Open: di t/m zo 10-22 uur

H  Aspergebedrijf de Boerkamp
In het aspergeseizoen dagelijks verkoop van 
verse asperges.
Oranjelaan 19 | Diepenveen | T 0570-591420
www.deboerkamp.nl
Open: ma t/m za 9-17.30 uur, zo 11-12 uur

I  Tuinderij/aspergebedrijf Veldink
Verkoop eigen tuinbouwproducten en in het 
seizoen verse asperges.
Wetermansweg 10b | Diepenveen
T 06-10643646
Open: ma-wo-vr 9-12 en 14-16 uur za 09-16 uur.

J  Centrum Deventer
In de binnenstad van Deventer zijn tal van 
eetgelegenheden met Sallandse asperges 
op het menu. Bij de VVV is de folder 
‘Uit eten …indeventer!’ verkrijgbaar.

• Aspergebedrijf De Boerkamp
 Oranjelaan 19 Diepenveen
 www.deboerkamp.nl 
• Tuinderij Veldink
 Wetermansweg 10B Diepenveen
 06-10643646

• Aspergebedrijf De Weerd
 Nieuwe Deventerweg 34 Raalte
 www.deweerdraalte.nl 
• Ogink Asperges
 Overkampsweg 3 Raalte
 www.oginkasperges.nl 

• Van der Kolk Asperges
 Hout Es 4 Oudleusen
 www.ernievanderkolk.nl
• Aspergeboerderij Het Nijenhuis
 Rheezerweg 127 Diffelen
 www.hetnijenhuis.nl

Aspergetelers in Salland

Uitgave
Salland Marketing
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Vormgeving
www.SlotemakerSantema.nl

Fotografi e
Salland Marketing
Bas Silderhuis 
Chris Waarlo

Devente
r

25/37/51

 km

Een rondleiding bij de aspergetelers is alleen mogelijk voor groepen op 
afspraak. Als individuele bezoeker bent u welkom op de Open Dagen bij de 
Sallandse aspergetelers. www.sallandaspergeland.nl

Asperge fietsroute
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Legenda en kaart
 Asperge fi etsroute Salland    A

 Bedrijven op de route 1  Knooppunt
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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 deel-
nemende 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!

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 de IJssel en geniet van de Sallandse landgoederen 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.

Asperge fi etsroute Deventer 

Start VVV Deventer | Penninckshuis, Brink 89 Deventer.
Lengte 25 / 37 / 51 km
LET OP  Deze fi etsroute maakt gebruik van het fi ets-
voetveer Veessen-Fortmond. 
Open: 1 april t/m 30 september van 9.30 uur t/m 17.30 
uur. Buiten deze periode volgt u de route 70 – 71 – 56. 
U maakt dan gebruik van het Olster veer. 
Open: elke dag tot 22.00 uur.

Routebeschrijving 51 km
Vanaf de VVV gaat u in zuidelijke richting op de Brink 
daar vindt u Museum de Waag (A). Bij knp 24 richting 
knp 61 om de IJssel over te steken met het pontje.

  A  � 24  � 61  � 14  � 48  � 87  � 
89  � 70  � 08  � 97  � 58  � 51  � B   
C   � 38  � 59

Voor een bezoek aan het Infocentrum IJssel [D] 
in de bebouwde kom van Den Nul linksaf slaan. 
Rijksstraatweg volgen tot aan Infocentrum IJssel. 
Vervolgens terugfi etsen richting knp 59.

D  � 59  � 56  
Voor de Olsterhof [E] bij knp. 56 rechts, weg volgen 
tot de Olsterhof. Terugfi etsen en naar knp 72.

E  � 72  � F  � 69  � 67  � G  � 81  � 
80  � 82  � 65  � 66  

Voor aspergeteler de Boerkamp [H] bij knp 66 linksaf, 
Oranjelaan volgen tot aspergebedrijf De Boerkamp 
aan uw rechterhand. Terugfi etsen naar knp 66.

H  � 66  � I  � 55  � 64  �  62  � J

�  63

Na knp 62 rechtdoor fi etsen tot de Oude IJsselbrug. 
Hier linksaf het centrum in (de Brink) naar het begin-
punt.

Routebeschrijving 37 km
U volgt de routebeschrijving van de lange route. Bij 
knp 69 gaat u rechtsaf naar knp 60 en vervolgens 
naar knp 55 waar u de lange route weer oppikt.

Routebeschrijving 25 km
U volgt de routebeschrijving van de lange route. 
Bij knp 70 gaat u rechtsaf het pondje bij Olst over 
richting knp 56 en vervolgens naar knp 72 en dan 
naar knp 69 waar u kunt kiezen om de korte of 
lange route weer op te pakken.

 Ontdek en proef Salland !


