
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.

• 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

Locaties langs de route

 
Hotel de Zwaan Startpunt van de fi etstocht 
Kerkstraat 2 | Raalte
T 0572-363738 | www.hotelraalte.nl

A
 Ogink Asperges
In de periode van eind april t/m 24 juni zijn hier 
de overheerlijke Sallandse asperges te koop.
Overkampsweg 3 | Raalte
T 0572-351404 | www.oginkasperges.nl

B  Aspergebedrijf de Weerd
In de periode eind april t/m 24 juni zijn hier de 
overheerlijke Sallandse asperges te koop! 
Nieuwe Deventerweg 34 | Raalte
T 0572-357726 | www.deweerdraalte.nl

C  de Hammerhof
Kleinschalig fruitbedrijf met wijngaard en imkerij.
Hammerweg 19 | Raalte
T 06-53516016 | www.hammerhof.nl 
Open: elke 1e zat. van de maand en op afspraak

D  Rustpunt en Wijngaard de Landman
In de wijngaard worden vier soorten wijndruiven
gekweekt die speciaal voor het Nederlandse 
klimaat zijn ontwikkeld. Tevens Rustpunt.
Tolhuisweg 17 | Raalte
T 0572-364177 | www.wijngaarddelandman.nl 
Open: wo 9-17, vr 12-17 uur. Tevens open op 
afspraak. Rustpunt iedere dag geopend van 
1 april - half oktober.

E  Kasteel Het Nijenhuis
Het kasteel is één van de best bewaard gebleven 
havezaten in Overijssel. Met een uitgebreide 
kunstcollectie. Tevens prachtige beeldentuin. 
’t Nijenhuis 10 | Heino/Wijhe | T 0572-388188 | 
www.museumdefundatie.nl
Open: di t/m zo 11-17 uur, eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag gesloten.

F   Overesch Ecologisch landbouwbedrijf
Boeren in harmonie met de natuur. Ecologisch 
bedrijf met varkens, akkerbouw en groenteteelt.
Mooie boerderijwinkel.
Hondemotsweg 40 | Raalte | T. 0572-391674 | 
www.overesch.nl
Open: di-do-vr 10-17, wo 10-20, za 9-17 uur.

G  Hof van Eigen-aardigheden 
In de kijk-en pluktuin kunt u heerlijk uitrusten en 
genieten. Tevens belevingstuin.
Krieghuisweg 7a | Raalte | T 0572- 362511
www.eigenaardigheden.com Open: vanaf mei 
t/m sep do 10-16 uur, overig op afspraak.

H  Speel- en recreatieboerderij de Flierefl uiter
Kinderboerderij, binnen- en buitenspeeltuin, 
minicamping en beperkte horeca voorziening.
Raarhoeksweg 49 | Raalte
T 0572-357756 | www.fl ierefl uiterraalte.nl
Open: apr-okt: di t/m zo. In hoogseizoen ook 
op ma open.

I  Het Natuurlijk Huus
‘t Natuurlijk Huus is gebouwd van (zo goed als)
alleen maar natuurlijke producten. 
Hogebroeksweg 25 | Raalte
T 0572-382955 | www.hetnatuurlijkhuus.nl 

Open: Rustpunt dagelijks van 10-20 uur (bij goed 
weer). Excursies op bepaalde dagen, zie site.

J  Zuivelboerderij en Rustpunt 
 De Knapenvelder

Op het melkveebedrijf van de fam. Tuten 
wordt een gedeelte van de eigen melk verwerkt 
tot heerlijke zuivelproducten en kaas. 
Tevens verkoop van streekproducten.
Knapenveldsweg 29 | Raalte
T 0572-352238 | www.deknapenvelder.nl 
Winkel open: di + vr 9-17 uur, za 9-16 uur.

K  Amerikaans Motorfi etsmuseum en 
 Taveerne Tivoli

In het museum vindt u een uitgebreid overzicht 
van de Amerikaanse motorfi ets geschiedenis tot de 
jaren ’80. In Taveerne Tivoli kunt u terecht voor 
een hapje en een drankje. Zwolsestraat 63c | Raalte
T 0572-364515 | www.ammh.nl 
Open: mei-okt: di t/m za 11-17 uur, nov-apr: vr-za 
11-17 uur. Zo en feestdagen 13-17 uur.

L  Hotel Restaurant de Zwaan
Gelegen in het centrum van Raalte. U kunt hier 
tijdens het aspergeseizoen terecht voor een 
lunch of diner met echte Sallandse asperges.
Kerkstraat 2 | Raalte | T 0572-363738 
www.hoteldezwaan.com
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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

prijs: € 1,50

Raalte
41 km

Asperge fietsroute

prijs: € 1,50
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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) naar knp 1. 
Een bezoek aan kasteel Het Nijenhuis [E], met een uitge-
breide kunstcollectie en beeldentuin mag niet ontbreken 
op uw fi etstocht. 

D  � 1  � 16  � 24  � E  � 25  � 21  � 
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


