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Smaragd van
Nederland
Het oosten van het land was ooit een goed bewaard 

geheim, maar inmiddels weten we dit deel van het 

land wel op waarde te schatten. Althans, we denken 

dat we er het nodige van weten. Want wat weet je nu 

écht van Overijssel? Dat Zwolle een fantastische stad 

is, waar je na een dag nog lang geen genoeg van hebt, 

dat je heerlijk kunt eten bij de Librije en dat fietsen 

over de Sallandse Heuvelrug een must is. Maar dat is 

slechts een fractie van het aanbod. Wij doken in het 

weelderige groen, de landgoederen en authentieke 

steden en ontdekten het ene leuke uitstapje na het an-

dere. Een likeurstokerij, een safari tussen de koeien, 

tientallen leuke shoppingadresjes in verschillende 

steden en nog zoveel meer dat gastvrij wacht om be-

zocht te worden. Onze conclusie: met al het groen en 

de lange geschiedenis is Overijssel de smaragd van 

Nederland. In deze special geven wij een voorzet van 

wat de provincie zoal te bieden heeft, en we zijn erg 

benieuwd naar jullie ontdekkingen!
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100% stedentrip
Een weekendje naar Overijssel?
Er is genoeg te doen! Buitenleven 
zette de leukste adresjes in drie 
grote steden op een rij.
DOOR EVA BASTINGS

BEELDENDE KUNST
Museum de Fundatie heeft twee 

locaties. In het voormalig Paleis van 

Justitie kun je een grote collectie 

beeldende kunst bewonderen. Met 

ruim 7.000 objecten is de collectie 

erg uitgebreid. De tweede locatie is 

Kasteel Nijenhuis. Bezoek ook 

zeker de beeldentuin. 

Open: di-zo: 11-17 uur. 

Museum de Fundatie, Paleis a/d 

Blijmarkt, Blijmarkt 20, Zwolle. 

Kasteel Het Nijenhuis, 

‘t Nijenhuis 10, Heino/Wijhe. 

0572-388188, 

www.museumdefundatie.nl

KORT JAKJE
Midden in de historische binnenstad van Zwolle staat een gerenoveerd pakhuis met de naam Kort 

Jakje. Dit drie etages-tellende huis is van alle gemakken voorzien. Vanuit je bed kijk je uit op de 

Sassenpoort en de Peperpoort en er staat een heerlijk vers ontbijtje voor je klaar. Door het warme 

interieur voel je je meteen thuis. Ook heb je het gehele pakhuis voor jezelf, dus veel privacy. En dit 

alles bevindt zich op loopafstand van het centrum van Zwolle. Tip: huur een fiets en ontdek al 

trappend de stad. Kort Jakje, Kromme Jak 9, Zwolle. 06-15200383, www.kortjakjezwolle.nl

IN DE BROERENKERK
Waanders In de Broeren is een oude 

kerk met  een nieuw bestaan. Je vindt 

er boeken, schrijfwaren, muziek, films, 

tuinaccessoires én een brasserie. 

Daarnaast staan er lezingen, concerten 

en tentoonstellingen op de agenda.  

Open: ma-zo: 10-18 uur, do: 10-21 uur. 

Waanders in de Broeren, Achter de 

Broeren 1-3, Zwolle. 038-4215392, 

www.waandersindebroeren.nl

5X
ZWOLLE

LIBRIJE’S WINKEL
Neem de smaakbeleving van het prestigi-

euze sterrenrestaurant De Librije mee naar 

huis uit Librije’s Winkel. Je kunt zelf een 

pakket samenstellen en met de cadeau-

kaart, doe je elke bourgondiër een plezier. 

Open: wo-za: 10-18 uur, do: 10-21 uur. 

Librije’s Winkel, Spinhuisplein 1, Zwolle. 

038-8530004, www.librijeswinkel.nl

ULEVELLEN
Zwolse Balletjes, ook wel Ulevellen 

genoemd, zijn de specialiteit van de 

stad. Al jarenlang worden de snoepjes 

aan het Grote Kerkplein bereid.

Open: di-za: 10-17 uur. 

Zwolse Balletjeshuis, 

Grote Kerkplein 13, Zwolle. 

038-4218815, www.zwolse-balletjes.nl

Meer leuke adresjes: 
www.zwolletouristinfo.nl
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BORSTELS
Een echt familiebedrijf, de Deventer Borstel-

winkel. In 1860 startte Hendrik-Jan Nijbroek 

de zaak en anno 2015 staat zijn achterklein-

dochter Mirjam achter de toonbank. Ze doet er 

alles aan om de familietraditie voort te zetten. 

Je kunt het zo gek niet bedenken op borstel-

gebied of het wordt hier verkocht. Zodra je de 

deur opent, is het wel duidelijk dat het de 

oudste winkel van Deventer is. “Het is een 

nostalgische winkel, die veel herinneringen 

oproept”, aldus Mirjam. Open: per periode 

verschillend, zie website. 

Deventer Borstelwinkel, Menstraat 7, Deventer. 

0570-612780, www.deventerborstelwinkel.nl

4X
DEVENTER

KOEKSTAD
Zodra je de stad binnenrijdt, ruik je de 

geur van koeken al. De Deventer Koek-

winkel is een begrip in heel Nederland: het 

is de enige plek waar de echte Deventer 

Koek gebakken wordt volgens het 400 

jaar oude recept. Er is ook een koffie- en 

theeschenkerij in het pand aan de Brink. 

Ga daar lekker zitten en probeer zelf de 

traditionele lekkernij met een kopje koffie 

of thee. Open: ma: 13.30-17.30 uur, 

di-vrij: 9-17.30 uur, za: 9-17 uur.

Deventer Koekwinkel, Brink 84, Deventer. 

0570-614246, 

www.deventerkoekwinkel.nl

WOLLEN WANDELTRUIEN
De Wandelwinkel is een gespecialiseerde reisboekhandel. Mensen van buiten de stad en 

zelfs vanuit België en Duitsland komen er speciaal voor naar Deventer. Je vindt er een 

uitgebreide collectie wandelgidsen, -kaarten, maar ook andere artikelen zoals het jaar rond 

wollen truien. Voor elke vakantie is er wel iets te vinden. Over een tijdje opent De Wandel-

winkel een nieuwe zaak met 

kunst en een nog grotere 

collectie truien. Deze vestigt 

zich naast De Wandelwinkel, 

dus vertrouwd dichtbij. 

Open: ma: 12-18 uur, 

di-vrij: 10-18 uur, za: 10-17 uur.

De Wandelwinkel,  

Bergkerkplein 5, Deventer.

0570-615077, 

www.dewandelwinkel.nl

DUIMDROP & BOTERBABBELAARS
In een rijksmonument uit 1645 zit Hotel Hanzestadlogement De Leeuw. 

Vroeger een stadsbakkerij, nu een kleinschalig hotel met negen kamers, 

een koffie- en theeschenkerij, een oud-Hollandse snoepwinkel en het 

Hanzemuseum. De koffie is van de Deventerse branderij Ten Have, al 

sinds 1830 leverancier. De thee, ingekocht bij cadeauwinkel Evelief, staat 

in blikjes op tafel op de gezellige binnenplaats, zodat je zelf de smaak 

kunt kiezen. Bij de koffie of thee krijg je een Deventer Bijtje, een stukje 

echte kruidkoek uit de Koekstad. 

Open: Winkel, koffie- en theeschenkerij: woe-za: 11-17 uur

Hanzemuseum: do en za: 11-17 uur.

Hotel De Leeuw, Nieuwstraat 25, Deventer.

0570-610290, www.hoteldeleeuw.nl

Meer must see’s vind je op 
www.deventer.info

4  BUITENLEVEN 



5X

ALMELO

LANDELIJK WONEN
5.000 vierkante meter bomvol 

meubelen, daar kun je gerust een halve 

dag in verdwalen. Kom je er niet uit? 

Interieurontwerper Ron Stappenbelt 

geeft gratis advies op koopzondagen.

Open: ma: 13-18 uur, di-vrij: 10-18 uur, 

do: 10-21 uur, za: 10-17 uur.

Ambiente Wonen, Woonboulevard 38, 

Almelo. 0546-816003, 

www.ambientewonen.nl 

ZOET & ZALIG
Lekker snoepen en creatief bezig zijn, 

dat kan bij De Zoete Bezigheid. De 

namen van de geserveerde theesoor-

ten zijn alleen al de moeite waard: denk 

aan Oma’s appeltaartthee of thee met 

pina coladasmaak. Alle zoetigheid is 

eigengemaakt, probeer zeker de 

worteltjestaart. Terwijl je hiervan 

geniet, kun je aan de lange tafels je 

eigen sieraden ontwerpen. 

Open: wo-vrij: 10-18 uur, do: 10-21 uur, 

za: 10-17 uur, zo: 12-17 uur.

De Zoete Bezigheid, Kerkstraat 10, 

Almelo. 0546-843400, 

www.dezoetebezigheid.nl

HIPPE KINDERKLEDING
Studio MK is een kinderkleding-

speciaalzaak aan de Grotestraat in 

Almelo. De shop heeft een grote 

collectie kinderkleding voor hippe 

meiden en stoere jongens. Je vindt er 

gevarieerde merken in de maten 92 tot 

en met 176. Eigenaresse Anke is 

beschikbaar voor advies en stylingtips.

Open: wo-za: 10-17 uur.

Studio MK, Grotestraat 106, Almelo.

06-44361156, www.studiomkk.nl

UNIEKKREATIEF
In het mooiste en oudste straatje van 

Almelo kun je lekker neuzen tussen antiek, 

brocante, oude meubels en zelfgemaakte 

producten. Ook met meubels die een 

opknapbeurt nodig hebben, kun je terecht 

bij Uniekkreatief. Het versleten bijzettafeltje 

wordt in een handomdraai de blikvanger 

van de kamer. Open: di-za: 9-17 uur. 

Uniekkreatief, Achter de Molen 7, 

Almelo. 06-51340652, 06-22193970, 

www.uniekkreatief.nl

BOLLETJE ANNO 1867
Even terug in de tijd bij de Bolletje Winkel 

& Koffieschenkerij. In het huis waar firma 

Bolletje ooit begon, is alles nog zoals 

vroeger. In de koffieschenkerij kun je een 

ouderwets ‘aangeklede koffie’ of een op 

z’n Twents ‘opgedofte thee’ proberen. Dat 

wil zeggen: met alles erop en eraan. 

Open: di-vrij: 10-17.30 uur, za: 10-17 uur.

Bolletje Winkel & Koffieschenkerij Anno 

1867, Grotestraat Zuid 182, Almelo.

0546-815911, www.bolletje.nl 

Kijk voor meer toffe plekken
www.uitinalmelo.nl
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Ambachtelijk
Overijssel is gekend om zijn pure 
streekproducten, authentieke 
natuurgebieden en de ambachten die 
bewaard zijn gebleven in de streken. 
DOOR KRISTEL ENGELEN

AUTHENTIEK

Natuurvlees uit 
het Dinkeldal 

In het idyllische dal van de Dinkel, een van 

de laatste natuurlijk kronkelende riviertjes 

van Nederland, ligt vleesveeboerderij Erve 

Elferman. Al 25 jaar runnen Harrie en Suze 

Boomkamp hun familiebedrijf hier op 

ambachtelijke wijze. De Limousin-runderen 

die rond hun boerderij grazen - een van de 

oudste van Twente (uit 1473!) -, worden niet 

alleen ambachtelijk gehouden, maar ook op 

eigen erf geslacht.  

Harrie: “Ons doel is om vanuit de streek 

gezond en hoogwaardig rundvlees te 

leveren, om de smaak van de Twentse 

bodem terug te brengen in het product. De 

mooie planten en grassen hier zorgen voor 

een prachtig stukje natuurvlees. De vegetatie 

barst van de kruiden en mineralen, wat ten 

goede komt aan de kleur, smaak en sappig-

heid van het vlees. Je proeft echt de smaken 

vanuit de plantaardige eiwitten terug. We 

behandelen onze koeien met respect. Kalfjes 

blijven minimaal acht maanden bij de 

moeder en de volwassen koeien worden pas 

na een jaar of drie geslacht, en dus niet zodra 

de melkproductie wat minder wordt. Hierdoor 

krijgt het vlees de tijd om te rijpen aan het 

karkas in plaats van in de koeling.” De groep 

mensen die alleen nog natuurvlees wil, 

wordt steeds groter, merkt Harrie. “Met name 

de laatste jaren zie je dat het verschil tussen 

de industriële en ambachtelijke markt groeit. 

Mensen kijken meer naar de omgeving, naar 

een aangekleed landschap met koeien en 

kalveren, zoals het hoort. Ook de groep 

thuiskoks neemt toe, de 24Kitchen-kijker die 

weleens wat anders wil dan vlees van de 

slager. Vanuit onze eigen slachterij gaan de 

stukken wang, bavet, diamanthaas, tong en 

rib per post het hele land door!”

Harrie geeft kookworkshops waarin je leert 

stilstaan bij wat er nu eigenlijk op je bord ligt. 

Natuurvlees van Erve Elferman is online te 

bestellen. www.boergondisch.nl



Borrel van 
Twentse grond

Met haar 25 jaar is Lisanne Benus niet be

paald de persoon die je verwacht bij een dis

tilleerderij. En dan is haar bedrijf  Kalk

wijck Distillers in het Twentse Vroomshoop 

ook nog eens uniek: het is namelijk de enige 

landbouwstokerij in de Benelux die eigen 

graangewassen verwerkt tot streekgebon

den, sterk alcoholische dranken. Van het 

zaaien tot de oogst en de verwerking tot al

cohol – het gebeurt allemaal op de 

 eigen boerderij.  

Lisanne: “In mijn stokerij produ

ceer ik jenever, korenwijn en 

allerlei zoete likeuren. De jene

ver wordt gemaakt van eigen gerst en 

rijpt heel mooi op eikenhouten vaten. Dat 

proef  je. Je ruikt veel graan, de smaak is 

zacht en er zit veel aroma aan. Zet mijn 

 jenever naast een ander merk en je pikt de 

geur er zo tussenuit. Ik vind het jammer dat 

het zo’n oubollig imago heeft. Zelf  ben ik 

jong en ik weet hoe lekker een kwaliteits

jenever kán zijn.” 

Kalkwijck Distillers bestaat pas sinds zes 

jaar, maar de oorsprong van het landbouw

bedrijf  gaat veel verder terug. Lisanne: “Al 

sinds 1803 is het in handen van verschillen

de generaties Benus. Het idee om zelf  alco

hol te gaan stoken, kwam van mijn vader. 

Samen met hem heb ik het bedrijf  opgezet, 

maar het uitbouwen lag bij mij. Zo heb ik 

sinds drie jaar whisky aan mijn collectie 

toegevoegd, gemaakt van gemoute gerst. De 

smaak is nu, na jaren rijpen, al fluweel

zacht. En hoe langer een whisky ligt, hoe 

mooier die wordt. De prijs is wat hoger dan 

je gewend bent, maar levensgenieters weten 

mij wel te vinden.” 

Lisanne geeft rondleidingen in haar stokerij 

aan groepen vanaf vijftien personen. De 

jenever, korenwijn en zoete likeuren worden 

verkocht in de eigen winkel en speciaalzaken.

www.kalkwijckdistillers.nl



Bijna tien procent van Overijssel bestaat uit landgoederen. Veel 
van deze historische locaties zijn tegenwoordig opengesteld 

voor bezoekers. Er is een combinatie van geschiedenis, kunst, 
natuur en cultuur te bewonderen. Deze historische panden 

worden als de kroonjuwelen van de provincie gezien. 

DOOR EVA BASTINGS

Talloze landgoederen open voor publiek

Adellijke pracht 
goed bewaard

Huize Warmelo, 

Diepenheim

Weldam, Diepenheim

8  BUITENLEVEN 
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I
n Overijssel is Kasteel Rechteren 

bij Dalfsen het enige bewaard ge-

bleven kasteel uit de middeleeu-

wen. Havezaten, spiekers en bui-

tenplaatsen zijn wel nog in 

overvloed aanwezig. De provincie telt bij-

na 270 landgoederen. De meeste haveza-

ten kenmerken zich door een hoofdge-

bouw, omringd door een gracht en enkele 

bijgebouwen, parken en tuinen. Zowel 

voor als na de middeleeuwen belegden 

rijke burgers een deel van hun geld in 

grond en boerderijen op het platteland. 

Die verhuurden ze in ruil voor graan. 

Vaak hadden ze een eigen vertrek bij de 

pachtboerderij, de zogeheten spiekers. In 

de loop van de tijd ontwikkelden deze 

spiekers zich vaak tot een volwaardig 

landhuis. Buitenplaatsen waren de va-

kantieadresjes van de gegoede burgerij. 

Op het platteland lieten zij huizen bou-

wen waar ze hun vakanties doorbrachten 

en in het najaar op jacht gingen. 

Het behoud van de landgoederen staat 

hoog op de prioriteitenlijst van de 

provincie Overijssel. De afgelopen 

decennia is er veel aandacht besteed 

aan de restauratie van vervallen 

panden, waardoor ze er weer net zo 

prachtig als vroeger uitzien. Een bezoek 

waard, waarbij je het bewonderen van 

kunst en historische rekwisieten kunt 

afwisselen met een wandeltocht door de 

vele parken en bossen.

600 jaar oud

Landgoed Singraven ligt langs rivier 

Dinkel, dicht bij het dorp Denekamp. 

Huis Singraven werd in 1415 in de lus 

van de Dinkel gebouwd. Willem Frederik  

Jan Laan was de laatste particuliere 

eigenaar. Tot aan zijn dood in 1966 

woonde hij op het landgoed. “Laan 

verzamelde een hoop kunst, meubels en 

antiek. In Huis Singraven is zijn 

levenswerk nog steeds te bewonderen. 

Het ziet er nog precies hetzelfde uit, 

alsof hij elk moment thuis kan komen”, 

aldus Daan van Mierlo, beheerder van 

Landgoed Singraven. 

Op de 500 hectare van het landgoed staat 

Huis Singraven, het koetshuis en de oude 

watermolen. Daaromheen liggen een 

enorm park en een wetenschappelijke 

tuin die ook voor bezoekers toegankelijk 

zijn. Daarnaast zijn er op het landgoed 

zeven boerderijen, een landgoedwinkel 

en restaurant te vinden. 

Deze zomer bestaat Landgoed Singraven 

600 jaar. Speciaal voor dit jubileum 

worden lezingen en speciale themarond-

leidingen gehouden.

Fietsen langs de kastelen

In de volksmond wordt Diepenheim ‘het 

stedeke’ genoemd. Het kleinste stadje 

van Overijssel staat bekend om zijn zes 

kastelen en de daarbij horende landgoe-

deren: het Nijenhuis, het Warmelo, Huis 

te Diepenheim, het Westerflier, het 

Weldam en het Wegdam. 

Niet alle landgoederen zijn van binnen te 

bezichtigen, maar het land eromheen is 

vaak opengesteld voor wandelaars. De 

tuinen van het Warmelo en van het 

Weldam mag je niet missen. “Om het 

Warmelo heen ligt een park van zo’n zeven 

hectare groot met verschillende soorten 

tuinarchitectuur”, zegt Lianne Niemeijer, 

directrice VVV Hof van Twente. “Land-

goed Weldam bestaat uit bossen, akkers, 

weilanden en beken.” Als je in een dag al 

deze landgoederen wilt aandoen, kun je de 

Zes Kastelen Fietsroute rijden. Die is 28,5 

kilometer lang en je komt langs alle zes de 

kastelen in Diepenheim.

Het stadje is ook een broedplaats voor 

kunstenaars en theatermakers. Het telt 

de meeste galerieën, musea, ateliers en 

podia per vierkante meter in de gemeente 

Hof van Twente. www.beleeftwente.nl 

Landgoed Singraven, Denekamp

Kasteel Rechteren , Dalfsen
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Tip
Heerlijk voor naast de kruudmoes: Sallands 

Houtovenbrood. Hompen brood, zo mooi, ze lijken te 

zijn weggelopen uit een zeventiende-eeuws stilleven. 

Het Sallands Houtovenbrood wordt gebakken in een 

takkenbossenoven in de ambachtelijke bakkerij van 

bakker Ton. De binnenkant van het brood is net zo 

geweldig als de buitenkant. Zonder tussenhandel, 

gezond en buitengewoon lekker! 

Sallands Houtovenbrood, Ikkinksweg 2 in Lettele.

www.sallands-houtovenbrood.nl
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Ingrediënten

300 gram gort

200 gram mager rookspek, in blokjes

400 gram verse worst

200 gram dikke rozijnen

100 gram verse kervel, fijngehakt

3 takjes bieslook

3 takjes selderij

2 takjes zevenblad

1 liter boerenkarnemelk

2 blaadjes zwarte bessenblad

2 blaadjes kruizemunt

1 theelepel zuring, fijngehakt

Recht uit de streek

Kruudmoes
Iedere provincie heeft zo zijn authentieke gerechten en lekkernijen. 

In Overijssel kennen ze onder meer kruudmoes, écht Sallands. 
Vroeger was het krachtvoer in een thermosfles voor de landwerkers, 

tegenwoordig is het vooral voor de liefhebbers.
DOOR EVA BASTINGS PRODUCTIE SANDRA KOOPMANS, LEUKERECEPTEN.NL

E
en pap van gort, karnemelk, 

kervel, spek, worst, rozijnen 

en andere kruiden. Klinkt 

vreemd misschien, maar het 

is een bijzonder voedzaam 

gerecht. Vroeger namen de landwerkers 

het mee in een thermosfles of  werd het 

door hun vrouw naar het land gebracht. 

Zo konden ze stevig lunchen zónder van 

het land te hoeven. Tegenwoordig staat 

kruudmoes minder vaak op het menu. 

“Het wordt nog wel gegeten hier in de 

streek, vooral door oudere mensen”, ver-

telt Yvonne Tuten, die het gerecht ver-

koopt in Landwinkel de Knapenvelder in 

Raalte. Haar schoonmoeder Mieny maakt 

de kruudmoes volgens familierecept, dat 

al van generatie op generatie overgaat. Het 

grote verschil tussen lekkere en overheer-

lijke kruudmoes zit ‘m volgens Yvonne in 

de kwaliteit van de ingrediënten. “Karne-

melk uit pak gaat vaak schiften bij het ko-

ken, gebruik liever boerenkarnemelk en 

goede spek en worst van de slager.”

Zelf  is ze dol op het ouderwetse maaltje. 

“Het is lekker fris en dat combineert fijn 

met het zoete, vind ik. Wij eten de kruud-

moes als hoofdgerecht, maar er zijn ook 

mensen die het als toetje nemen. Je kunt 

het zowel koud als lauwwarm eten.”

Bereiding

Was de gort, doe die in een pan ruim wa-

ter en laat een nacht weken.

Breng de volgende dag de gort in het 

weekwater aan de kook en laat op een 

laag vuur 90 minuten zachtjes doorkoken. 

Roer het geheel regelmatig door en let 

erop dat het niet aanbrandt.

Voeg na 30 minuten de spek en verse 

worst toe. Na 70 minuten kunnen ook de 

gehakte kruiden in de pan.

Als de gort te droog wordt, kun je een 

 beetje melk toevoegen.

Haal de pan van het vuur. Haal de worst 

eruit en snijd die in plakjes. Doe die 

 samen met de karnemelk terug in de pan 

en roer goed door.

Kruudmoes kan warm, lauw of  koud 

 worden geserveerd. 

Variaties

• Voeg een handje bruine bonen toe

• Gebruik rookworst in plaats van verse 

worst. Of  allebei

• Vervang de gort en karnemelk door 

karnemelkse gortpap 

Tip
Voeg naar smaak 

bruine suiker of 

stroop toe Meer Sallandse streekproducten?

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
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Avontuurlijke tocht langs de koeien

Op safari
in het vechtdal

DOOR KRISTEL ENGELEN

KOESAFARI

12  BUITENLEVEN 
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B
oerin Simone Jansen neemt je op haar 

koesafari niet zomaar mee de wei in om 

koeien te kijken, je mag mee met de trek-

ker voor een avontuurlijke tocht langs 

haar brandrode runderen, die grazen in 

een uitgestrekt natuurgebied in Vechtdal Overijssel. 

 Gepassioneerd vertelt Simone over haar liefde voor de 

dieren. “Onze kudde is een bijzondere familie. Die be-

staat uit zo’n zestig koeien, daartussen loopt slechts één 

stier en er huppelen een heleboel kalfjes rond. Ik ken ze 

stuk voor stuk van karakter. Elke koe heeft haar eigen 

verhaal en positie in de rangorde. Tijdens de safari geef  

ik een soort gedragstour. Ik vertel wie de leidster is, wie 

de nanny’s zijn en welke koeien gaan kalven. Wist je dat 

koeien echte diva’s zijn? Er zitten pittige tantes tussen. 

De een heeft duidelijk meer te vertellen dan de ander. Zo 

dom als een koe, zeggen ze toch weleens? Die uitdruk-

king klopt echt niet! Als je terugkomt van de safari zijn 

je ogen geopend.” 

De brandrode runderen van Simone grazen niet op het 

eigen erf, maar in het prachtige, uitgestrekte Staats-

bosgebied aan de Vecht. Dit 25 hectare tellende gebied 

maakt de trekkertocht een belevenis op zich. Simone: 

“Je geniet van de rust en ruimte om je heen. Je hoort 

hier geen enkele auto. Ik ben net terug uit Tanzania en 

heb voor het eerst een echte safari gemaakt. Ik moet 

zeggen: mijn koesafari is met recht zo te noemen.”

Het idee voor de koesafari ontstond acht jaar geleden, 

toen het toenmalige boerenbedrijf van Simone en René 

door de ligging aan rivier de Vecht geen uitbreidings-

mogelijkheden meer had. Door te kiezen voor een 

oud-Hollands koeienras dat in de winter buiten kan 

blijven, werden stallen overbodig. Het idee van de 

koesafari ontstond kort daarna. Simone: “Ik reed met 

mijn trekker tussen de koeien door, het was warm weer 

en het zand stoof omhoog. Toen dacht ik: mensen 

moeten dit zien! Het brandrode rund is niet alleen 

sterk, het vlees is ook lekker mals. Inmiddels hebben 

veel lokale horecagelegenheden mijn brandrode runde-

ren op het menu staan. Ik werk veel samen met 

omliggende ondernemers. Zo kun je hier in de buurt 

een sloep huren en ontstond opeens het arrangement 

‘Sloepje varen, koetje kijken’. Als ondernemers uit 

Vechtdal Overijssel zeggen we weleens tegen elkaar: 

‘We zijn onderscheidend, samen sterk, gastvrij en het is 

hier prachtig. We hebben hier goud liggen!’” 

De koesafari duurt twee uur en is te boeken van april tot 

eind september. www.vechtdalhoeve.nl

Wil je kamperen in Vechtdal Overijssel? Check het online 

kampeermagazine www.zippvechtdal.nl voor inspiratie.



8x eropuit!
Fietsen, wandelen, kunst, tuinen, 
buitenevenementen – je vindt het 
allemaal in Overijssel. Wat mag je niet 
missen als je in deze provincie bent? 

Kijk 

voor meer 

evenementen in 

Overijssel op 

www.overde

ijssel.info3. KUNSTROUTE
Kunst en natuur – je krijgt het 

allebei als je de route van ‘Grens

loos kunst verkennen’ wandelt of 

fietst. Het acht kilometer lange 

traject slingert door het fraaie en 

afwisselende beekdallandschap 

van het Reestdal. Geniet van de 

bloemrijke weide, oude houtwal

len, essen en kunst van (inter)

nationaal bekende kunstenaars op 

zo’n 25 unieke locaties.

10-27 september,  do-zo: 11-17 uur

www.grenslooskunstverkennen.nl

2. HANZESTEDENPAD 
Het vernieuwde Hanzeste

denpad is 122 kilometer 

lang en voert je langs de 

zeven Hanzesteden aan de 

IJssel. Het ene moment 

loop je langs hoge 

rivierdijken met impone

rende vergezichten en het 

andere ogenblik door 

graslanden en robuuste 

rietpartijen. Haal vooraf 

een goed gevulde pick

nickmand bij de plaatselijke 

horeca en zoek een mooi 

plekje langs de IJssel om 

van een fijne lunch te 

genieten.

www.hanzesteden.info 

5. HOFFELIJKE TUINEN
Neem een kijkje achter het hek tijdens ‘Hoffelijke tuinen’. Dan 

openen de poorten van privéeigendom en kun je rondwan

delen op de erven, landgoederen en in de tuinen die normaal 

verscholen liggen in het landschap van NoordoostTwente. 

13-14 juni & 11-12 juli, www.hoffelijketuinen.nl

4. ASPERGEPRET
Salland is trots op zijn aspergeteelt, zo trots dat de 

vollegrondsgroente zijn eigen evenement heeft. 

Tijdens ‘Salland Aspergeland’ zijn er tal van rondlei

dingen, proeverijen, kookdemonstraties, een asperge

fietsroute en leuke activiteiten voor jong en oud. 

Tot 24 juni, www.sallandaspergeland.nl

Tip: Kijk voor recepten met 
asperges op pagina 75
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2. FIETSEND DOOR DE IJSSELDELTA
Een prachtig landschap met historische 

steden, eeuwenoude waterwegen en 

weidse polders met vruchtbare grond 

– het zijn uitstekende ingrediënten voor 

een smakelijke fietstocht door de IJssel

delta. Met de (H)eerlijk IJsseldeltaroutes 

zie je dit allemaal en kun je onderweg 

stoppen bij boerderijwinkels of agrarische 

bedrijven voor een lekkernij tussendoor.

www.ontdekdeijsseldelta.nl/fietsen 

5. LANDGOED TWENTE FAIR
De natuur, het goede buitenleven, 

proeven van streekproducten en 

lifestyletrends – je vindt het 

allemaal op de Landgoed Twente 

Fair op het Lutterzand. Fier, gerijpt, 

genereus, weelderig en sprankelend 

zijn de thema’s die volgens de 

organisatie samen het karakter van 

Twente vormen. Er zijn diverse 

activiteiten, zoals een grillworkshop 

en een roofvogeldemonstratie en je 

maakt kennis met de schaapskudde 

van het gebied. 24-25 oktober,

www.landgoedtwentefair.nl

5. PROEF TWENTE
Door het Twentse landschap verspreid liggen streekpro

ducenten verscholen met hun eigen, eerlijke producten. 

Op elk van de boerderijen en bedrijven wacht je een 

hartelijke ontvangst. Door het jaar heen ontmoeten de 

pure producten, het culinair talent en sfeer elkaar tijdens 

alle soorten evenementen – van kleine marktjes tot 

culinaire evenementen. Breng bijvoorbeeld eens een 

bezoekje aan de Streekmarkt Delden of ProefEet in 

Enschede. www.proefeet.nl, www.streekmarkttwente.nl

Stop onderweg voor een lekkernij 
bij een boerderijwinkel

1. BOOTJE VAREN
Meertjes, geulen en plassen, afgewisseld met rietlanden en hooiveen. Op ieder moment 

van het jaar is het Nationaal Park WeerribbenWieden een schouwspel van kabbelend 

water, wuivend riet en idyllische plekken. Ontdek vanaf het water moerasbewoners zoals  

de otter en de vuurvlinder en de unieke planten langs de oever. Start de vaartocht vanuit 

waterdorp Giethoorn of stap in de boot middenin De Weerribben. www.waterreijk.nl
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Win!

ONTDEK HET BESTE VAN
HET OOSTEN: 
KOM OVER DE IJSSEL!
Pak je tassen in, pomp je fietsbanden op of 

trek je wandelschoenen aan. Het is tijd voor 

een gezellig dagje - óf een aantal dagen - 

eropuit in Overijssel!

Win een dagje uit, een weekend weg of een 

van de andere leuke uitstapjes in Overijssel!

Hoe? Ga naar www.overdeijssel.info/

buitenleven, schrijf je in voor de nieuwsbrief 

en maak kans op een van de leuke prijzen!




