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FIETSROUTE 8. DRENTHE,
34, 28 of 19 km

TUSSEN COEVORDEN EN EMMEN
2.30, 2 of 1.30 uur
Akkers, weiland, bos
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Akkers, weiland,
bos

Twee prachtige biologische boerenbedrijven sieren
het toch al rijkelijk met natuurschoon en beeldschone
boerderijen bedeelde Oost-Drentse land. De uitgestrekte bossen en het grote toerisme bevinden zich elders
in deze provincie. Dat is maar goed ook, want daardoor is het tussen Dalen en Erm zo heerlijk peddelen
op ﬁetspaden en rustige smalle wegen. De akkers zijn
kleinschalig en de afwisseling is groot: hier een rijtje
bomen, daar een strook bos, vervolgens wuivend graan
en een weiland vol schapen.

Sterke Akkers &
’t Leeuweriksveld

Grutto.
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Humor is overal goed voor en daarom ben je bij biologische
schapen- en zorgboerderij De Sterke Akkers niet alleen aan
het goede adres voor schapenkaas, schapenvlees en versgeperst tarwegrassap, maar tevens voor een ijzersterke mop.
Bij ’t Leeuweriksveld wordt ook dagelijks gelachen, want een
goed humeur helpt bij het vertroetelen van de gewassen op
de akkers, het klaarmaken van de bestelpakketten en het
bedienen in de boerderijwinkel.

Praktische informatie
Start-/eindpunt: P Station Dalen (gratis), Kymmelskampen
3 (straatnaam).
Naar de route: Parkeerplaats RA verlaten, Kymmelskampen,
en 3-sprong LA Stationstraat. Einde weg RA Dorpstraat en
naar knp 07.
Knooppuntennetwerk: In Drenthe maakt het netwerk veelvuldig gebruik van de routebordjes van ANWB-routes. I.p.v.
de knooppuntbordjes volg je bordjes van themaroutes, b.v. de
Klenckeroute. Daar wordt duidelijk naar verwezen.
Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, Drenthe oost/Hondsrug.
Biologische adressen: • DE STERKE AKKERS, Valsteeg 3,
Dalen, www.desterkeakkers.nl. Boerderijwinkel open:
za 10-14 uur.
• ’T LEEUWERIKSVELD, Wilhelmsweg 69 (inrit Zandzoom),
Emmen, www.leeuweriksveld.nl. Boerderijwinkel open:
ma/do 15-18 uur; vr aanbellen; za 9-16 uur.
Horeca, niet-biologisch: • Meerdere in Dalen.
• CAFÉ MOORMAN, Oosterlangen 2, Erm (vlak bij knp 32),
www.moorman.info. Open di-zo 10-22 uur.

open

Kunstwerk bij het
Stieltjeskanaal.
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De routes
Route 1 (34 km, ca. 2.30 uur): P station Dalen – 07
– 55 – zie A (Sterke Akkers) – 25 – 26 – 27 – 32 –
(Leeuweriksveld) – 47 – 30 – 06 – 05 – zie B – 23 –
22 – 09 – 07 – P station Dalen.

Route 3 (19 km, ca. 1.30 uur): P Recreatiepark
Ermerzand – 32 – (Leeuweriksveld) – 47 – 30 – 06 –
26 – 27 – P Ermerzand.

Route 2 (28 km, ca. 2 uur): P station Dalen – 07 –
55 – zie A (Sterke Akkers) – 25 – 26 – 06 – 05 – zie
B – 23 – 22 – 09 – 07 – P station Dalen.

Let op: De hoofdroute, route 1, is nageﬁetst. De afkorting
van route 2 en 3 tussen knp 26 en 06 is op de kaart uitgezet
en niet nageﬁetst.

Routebeschrijving
A: Na knp 55 heen-en-weer naar Sterke Akkers: waar de
route naar knp 25 einde weg RA gaat, sla je LA,
Valsteeg. Sterke Akkers ligt ca. 100 m verderop rechts.
B: Tussen knp 05 en 23: voorbij sluis en vóór spoorwegovergang bij P23961 RA, ﬁetspad.
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Het landschap
Twee mooie dorpen, de ene oogstrelende
De Sterke Akkers. De kilometers daarna
De minst opwindende kilometers zitten
boerderij na de andere en heerlijke
zijn puur genot en een afwisseling
tussen knp 47 en 6, maar het felgevan smalle, rustige wegen en stukken
kleurde kunstwerk verderop, bij de sluis
natuur, dat is de optelsom van de 34
kilometer tussen De Sterke Akkers en
ﬁetspad in een decor van kleinschalige
in het Stieltjeskanaal, kun je onmogelijk
’t Leeuweriksveld. De restaurants in het
akkers, rijtjes bomen, stroken bos en
over het hoofd zien. Het is een fabelsfeervolle Dalen openen hun deuren niet
weilanden. Café Moorman in het gehucht
dier, gemaakt door een Nederlandse
vroeg, maar zodra de terrasstoelen zijn
Erm is een leuke tussenstop op weg naar
kunstenaar. De ﬁnale is weer super: via
ﬁetspaden door de Noorderakkers en de
afgestoft, is het er heerlijk toeven. Elke
’t Leeuweriksveld. Vergeet niet de boermeter van de route ademt landelijke
derij met zijn ronde vormen tegenover
Noordermaten terug naar Dalen.
rust. Na de start in Dalen volgt al snel
’t Leeuweriksveld even te bekijken.
.....................................................................................................................................................................................

Sterke Akkers
Herman Bosman van De Sterke Akkers is goed in heel veel
dingen. Natuurlijk in schapen fokken die geen antibiotica krijgen en lekker in de wei staan. Ze krijgen onder andere triticale graan bijgevoerd, een kruising tussen tarwe en rogge die
goed is voor de melk. Een rondje over het bedrijf levert veel
nuttige informatie op, onder andere dat schapen meer melk
geven als je ze vertroetelt. En dat je aan het vlees kunt proeven of de dieren een uitgebalanceerd dieet krijgen. Er is ooit
een keer iemand kwaad geworden die absoluut niet wilde geloven dat het vlees dat hij bij De Sterke Akkers gekocht had,
schapenvlees was. Hij zwoer bij hoog en bij laag dat het naar
rundvlees smaakte. Het triticalegraan wordt hier verbouwd,
evenals tarwegras. Van dat laatste wordt sap gemaakt, dat
diepgevroren in een biologisch afbreekbare verpakking thuis
geleverd kan worden, of in de boerderijwinkel gekocht. In de
kas geurt het zoet naar rijpe framboosaardbeien, pineberries
en gele bosaardbeien, de eerste biologische aardbeien van
deze soorten in Nederland. De laatste tip is eveneens van culinaire aard: de schapenworst met knoﬂook past prima bij een
salade met tomaat, komkommer en aardbeien.

Sterke
Akkers

Boven: Klaar om naar
buiten te gaan.
Links: Herman Bosman
van De Sterke Akkers
vertelt een mop.
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’t Leeuweriksveld
Zonder de hulp van trouwe klanten was de verhuizing naar de
huidige locatie van ’t Leeuweriksveld niks geworden. ‘Klanten hebben geld aan ons geleend, maar ook ﬂink de handen
uit de mouwen gestoken. Dat was fantastisch’, zegt Wouter
Kamphuis. ‘Dingen samen doen, verbondenheid, is de essentie van het leven.’ Voor een gesloten kringloop op de tuinderij
zijn dieren nodig die mest leveren. Daarom hebben we enkele
vleeskoeien en varkens. Een klein deel van die mest gaat in
preparaten, een soort homeopatisch geneesmiddel voor de
aarde.’
‘Dit jaar organiseren we weer preparatendagen met belang-

stellenden. Iedereen is op zo’n dag welkom. Het is heel leerzaam, ik leg uit wat er moet gebeuren en wat de werking van
zo’n preparaat is.’
Dat er geen landbouwgif gebruikt wordt op het land van Wouter en zijn vrouw Kathinka, waarderen ook de vogels. Er zijn
maar liefst 66 soorten waargenomen. ‘De huiszwaluw nestelt
onder de dakrand van ons huis en we hebben twee jaar achter
elkaar een nest kerkuilen gehad. Daar zijn we heel blij mee.’

Leeuweriksveld

Aardappels
teren.
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Wouter en Kathinka Kamphu

Colofon
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