
2 uur & 40 min 29 km

Rondje om Deventer

Fietsroute Overijssel

Wil je meer zien van het landelijk gebied van 
Overijssel, kennismaken met de mooie en heerlijke 
producten van duurzame aanbieders en inspiratie 
opdoen bij een bewonersinititatief rondom natuur? 
Dan is deze fietsroute geschikt voor jou! Tijdens deze 
ruim 2,5 uur durende tocht (zonder pauzes) fiets je 
langs 3 verschillende aanbieders waar je diverse 
lekkere producten kunt kopen en langs een inspirerend 
natuurinitiatief. 

De route gaat langs de Oosterwaarde, Landje van 
Niets, Klein Swormink en Tuinderij Haverkamp. 
Onderweg kan je al je boodschappen bij elkaar 
verzamelen. Denk aan fruit, eieren, aardappelen, zuivel 
en vlees. De route is afwisselend, met stukken door 
landelijk en stedelijk gebied. Al met al een leuke route 
voor natuur- en voedselliefhebbers!

De Oosterwaarde

Klein Swormink Tuinderij Haverkamp

Landje van Niets



C

A De Oosterwaarde

De Oosterwaarde is een 
biodynamische boerderij waar 
groenten, kruiden en kleinfruit 
wordt geteeld. Er wordt naar een 
evenwicht tussen voeding voor 
mens en dier gestreefd, waarbij 
de bodemvruchtbaarheid op peil 
blijft. De ‘natuurlijke omgeving’ 
neemt een belangrijke plek 
in op het bedrijf, in de vorm 
van omranding met struiken, 
bedden met groenbemesters en 
bloemen, een kikkerpoel, een 
boomgaard enz.  Je kunt hier 
terecht voor verse groenten, 
eieren en (wanneer ze in het 
seizoen zijn) kruiden, honing en 
aardappelen.

Adres :
Sallandsweg 6
7431PX Diepenveen

Openingstijden:
Di en vr:   14:00-18:00 uur
Za:           10:00-13:00 uur

B
Na zo’n anderhalf jaar voorbereiding is dit gebied nu opnieuw ingericht en klaar om 
zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijke plek voor onder meer vogels, vlinders, libellen 
en amfibieën. Omwonenden hebben samen met experts van diverse organisaties de 
plannen uitgewerkt en gerealiseerd.

Landje van Niets

C
Op boerderij Klein Swormink worden runderen van Oudhollandse rassen gehouden, 
voornamelijk Brandrode runderen. Deze dieren grazen op natuurlijke weides met 
klavers en kruiden. Dat proef je terug in de heerlijke zuivelproducten en het uitgebreide 
vleesassortiment. “Lekkere en eerlijke producten van dieren die goed leven.” Voor 
producten kun je bij Klein Swormink terecht in de boerderijwinkel en sinds kort ook in het 
zelfbedieningswinkeltje aan de weg dat iedere dag open is van 8:00 tot 20:00 uur. Ze 
bieden daar een compact assortiment zuivel en (diepgevroren) vlees aan. 

Klein Swormink

Op tuinderij Haverkamp 
wordt al ongeveer 15 jaar op 
biologische wijze groente en 
fruit geteeld. Alle producten 
zijn EKO gecertificeerd. 
In Heleen’s Biologische 
Boerderijwinkel worden naast 
eigen producten ook groenten 
en fruit van collega’s verkocht. 
Je kunt hier terecht voor o.a. 
verse groenten, fruit, zuivel, 
vlees en honing.

Adres:
Rodijksweg 5
7427 RD Deventer

Openingstijden:
Di, do, vr:     13:00-18:00
Za:                9:00-17:00

D
Tuinderij Haverkamp

Start/finish: 

IJsselkade 1, Deventer

De GoodFoodClub is een intiatief van de Natuur- en Milieufederaties. 
Het doel is het promoten van lokale producten van de duurzame 
landbouw. Met meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en klimaat.

Dit is een initiatief van:

S/F

A

B

D

Adres:
Assinksteeg 1
7434 PR Lettele 

S/F

Openingstijden:
Boerderijwinkel
Vr: 16:00-19:30 uur
Za: 10:00-16:00 uur
Zelfbedieningswinkeltje
Iedere dag: 08:00 – 20:00



Uitgebreide routebeschrijving

 S/F Start/finish
- Sla rechtsaf naar de IJsselkade/de LF3
- Ga verder op de IJsselkade 1,04 km
- Weg vervolgen naar de Rembrandtkade 1,01 km
- Sla linksaf naar de Hoevelmansweg/de LF3
- Ga verder op de LF3 1,20 km
- Sla linksaf naar de IJsseldijk/de LF3/de N337
- Ga verder op de IJsseldijk/de N337 1,47 km
- Sla rechtsaf naar de Sallandsweg 386 m

A De Oosterwaarde - Sallandsweg 6, 7431 PX Diepenveen
- Fiets naar het oosten op de Sallandsweg, richting het Randerpad 1,43 km
- Sla rechtsaf naar de Dorpsstraat 802 m
- Weg vervolgen naar de LF3/de Oranjelaan
- Ga verder op de Oranjelaan 557 m
- Sla linksaf naar de Wechelerweg 436 m
- Sla rechtsaf naar de Lichtenbergerlaan 69 m
- Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Wechelerweg 2,82 km
- Sla linksaf richting de Frieswijkerweg 8 m
- Sla rechtsaf richting de Frieswijkerweg 66 m
- Sla rechtsaf naar de Frieswijkerweg 438 m
- Sla rechtsaf naar de Kon. Wilhelminalaan 218 m
- Sla linksaf naar de Kolkmansweg 421 m
- Sla linksaf richting de Bakkerskamp 56 m
- Sla rechtsaf naar de Bakkerskamp 214 m
- Sla rechtsaf naar de Vosmanskamp 226 m
- Sla linksaf naar de Oerdijk 669 m
- Flauwe bocht naar links naar de Kanaaldijk West 59 m
- Sla rechtsaf richting het B.C. Koekkoekpad 126 m
- Sla rechtsaf naar het B.C. Koekkoekpad 271 m
- Sla linksaf naar de Jozef Israëlsstraat 202 m
- Sla linksaf naar de Vincent van Goghstraat 179 m
- Sla rechtsaf om op de Vincent van Goghstraat te blijven 81 m
- Sla linksaf naar de Leonard Springerlaan 516 m
- Sla linksaf naar de Vijfhoeksweg, je vindt je bestemming links 210 m

B Landje van Niets - Willem Pijperstraat 18, 7425 HS Deventer
- Fiets naar het noordoosten op de Vijfhoeksweg, richting de Nieuwedijk 62 m
- Sla linksaf naar de Nieuwedijk 373 m
- Sla rechtsaf naar de Oerdijk 200 m
- Sla rechtsaf naar de Cröddendijk 2,09 km
- Sla rechtsaf naar de Assinksteeg/de Kiekenbeltsweg 235 m
- Sla rechtsaf naar de Assinksteeg 865 m

C Klein Swormink - Assinksteeg 1, 7434 PR Lettele
- Fiets naar het westen op de Assinksteeg, richting de Spikvoorderweg 47 m
- Flauwe bocht naar links naar de Aarninksweg 1,13 km
- Sla rechtsaf naar de Holterweg/de N344 113 m
- Sla linksaf 501 m
- Sla rechtsaf naar de Rodijksweg 331 m
- Flauwe bocht naar rechts 70 m

D Tuinderij Haverkamp -  Rodijksweg 5A, 7427 RD Deventer
- Fiets naar het westen, richting de Rodijksweg 116 m
- Sla rechtsaf naar de Rodijksweg 680 m
- Sla linksaf naar de Holterweg/de N344 35 m
- Flauwe bocht naar links om op de Holterweg/de N344 te blijven 93 m
- Sla linksaf naar de Somervaart 120 m
- Sla rechtsaf naar de Bloemendalsweg 710 m
- Weg vervolgen naar de Roessinksweg 509 m
- Weg vervolgen naar het Roessinkspad 710 m
- Sla linksaf naar de Witbol 206 m
- Sla rechtsaf om op de Witbol te blijven 16 m
- Flauwe bocht naar links bij het Grote Ratelaar 178 m
- Sla rechtsaf 149 m
- Sla linksaf 201 m
- Neem de voetgangerstunnel 1,40 km
- Neem de voetgangerstunnel 859 m
- Sla linksaf richting de Handelskade 9 m
- Sla rechtsaf naar de Handelskade 392 m
- Weg vervolgen naar de Gedempte Gracht/de Leeuwenbrug 141 m
- Weg vervolgen naar de Singel 927 m
- Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Ossenweerdstraat 322 m

Finish - IJsselkade 1, 7412 BK Deventer


