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Fietsroute 37. Overijssel: Twente

tussen Almelo, Tubbergen en Oldenzaal
46, 31, 27 of 23 km
3.30, 2.30, 2 of 1.30 uur
Akkers, weiland, bos

Overijssel
46, 31, 27 of
23 km
3.30, 2.30, 2 of
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Akkers, weiland,
bos

In het kleinschalige Twentse landschap is het heerlijk
fietsen. Beroemde natuurgebieden zijn hier niet, maar
wel heerlijke bossen, heide, akkers vol graan en groenten, en weilanden met grazend vee. De fietser wordt
getrakteerd op schelpenpaden, autoluwe weggetjes,
mulle zandwegen en zoevendgladde asfalt-fietspaden.
Tel daar de Twentse vriendelijkheid bij op en je móet
wel naar deze oostelijke provincie. Vergeet je fietstassen niet. Je hebt ze zeker nodig in de biologische superboerderijwinkels onderweg.

Naar het hemelse ijs
van IJsboerderij Nieuwe
Weme en de veelzijdige
boerderijwinkels van De
Boderie en Bietenroood

Boderie,
Nieuwe Weme
en Bietenrood

open

w ran d
vou

De twee boerderijwinkels op
deze route verschillen zo veel
van elkaar dat je ze eigenlijk alletwee moet bezoeken.
De Boderie is een leghennenboerderij met een camping
en een boerderijwinkel. Natuurlijk kun je hier kakelverse
eieren kopen, maar ook zelfgemaakte scharrelroom, jams
en siepelpasta, en alles voor
een heerlijk maal. Een stuk
scharrelroomtaart met slagroom op het terras is zonder
twijfel voldoende om de
volgende 20 kilometer naar

Bietenrood probleemloos weg
te trappen. Bij Bietenrood –
groenteteler bij uitstek – kan
iedereen zijn dagelijkse
boodschappen doen. Bovendien is er een interessant
assortiment voor veganisten.
Heb je ooit de Vegan Rice
Choc Nougat Crisp geproefd?
Die is onweerstaanbaar, ook
voor niet-veganisten.
Het advies voor het ijs van
Nieuwe Weme is: ga zitten,
sluit je ogen en proef. Alsof
er een engeltje ...

Links: Restaurant De Stiftsschuur. Onder: de brug
bij knooppunt
81.

Praktische informatie
Start-/eindpunt en parkeren: • Route 1 en 3: P Tubbergen, Raadhuisplein en omgeving. Knp 21 staat vlak bij de kerk
op het Raadhuisplein. Er zijn auto-laadpalen.
Route 2 en 4: Start: knp 80, Haarstraat, vlak bij Burg. Scholtensplein. P hoek Legtenbergerstraat/Haarstraat, bij kerk.
Knooppuntennetwerk: In de dorpen ontbreekt af en toe een
bordje. Meestal geldt: RD. Let op: volg in Ootmarsum niet de
borden ‘Fietsroute’ maar de normale knooppuntbordjes. Volg
onderweg evenmin de bruine knooppuntbordjes voor paarden.
Kaart: Falk Fietskaart 08, 1:50.000, Twente.
Biologische adressen: • Nieuwe Weme Boerderij-ijs, Beekdorpweg 3, Weerselo, (0541) 66 13 95. Boerderij-ijswinkel
open: apr-sep, als het mooi weer is, dagelijks 13-20 uur. Verkoop van op de boerderij geproduceerd roomijs en sorbetijs
(zonder melk, geschikt voor mensen met koemelkallergie).
• De boderie, Markgravenweg 5, Albergen, (0546) 44 25 45/
(06) 46 45 79 09; www.de-boderie.nl. Boerderijwinkel/boerenterras open: Pasen-herfstvakantie wo-zo 10-19 uur. Rest
van het jaar do-za 10-17 uur. Verkoop eigen eieren en scharrelroom. Plus veel lokale producten, aangevuld met spullen uit
de biologische groothandel.
• Tuinderij Bietenrood, Haarstraat 55, Rossum, (06) 41 42
97 28 (Suzette); (06) 44 17 32 28 (Yvo); www.bietenrood.nl.
Open: wo en vr 9-17 uur; za 9–15 uur. Verkoop eigen producten: een groot assortiment groenten, plus producten van
andere bioboeren en de biologische groothandel.
Horeca, biologisch: • De Boderie, zie boven.
Horeca, niet-biologisch: In de stadjes is voldoende horeca. Aanraders: • Restaurant De Stiftsschuur, Het Stift 13,
7595 LE Weerselo, (0541) 66 14 20; www.restaurantdestiftsschuur.nl. Open wo-zo v.a. 11 uur.
• Café-restaurant Fraans Marie, Zenderseweg 53, 7665 TK
Albergen, T: (0546) 44 12 09; www.fraansmarie.nl. Open
apr-sept do-di v.a. 10 uur (wo gesl.); okt-mrt za v.a. 12 uur;
zo v.a. 10 uur.

De routes
Route 1, 46 km, ca. 3,5 uur: P Tubbergen
– 21 – 36 – 37 – 29 – 69 (zie A) – 43 (zie
B) – 46 – 78 (zie C, Bietenrood) – 80 – 76
(zie D, Nieuwe Weme) – 82 – 81 – 58 – 57
– 56 – 55 – 01 (zie E, Boderie) – 22 – 20 –
21.
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Route 2, 31 km, ca. 2,5 uur: P Weerselo –
knp 80 – 76 – 75 – 48 – 41 – 42 – 37 – 29
– 69 (zie A) – 43 (zie B) – 46 – 78 (zie C,
Bietenrood) – 80.

Start

21

58

E (route 1 en 3): Naar Boderie: op knp 01 LA richting
knp 18, Hofmaatsweg en
1e weg RA Margravenweg.
Langs Boderie, route naar
18 vervolgen. Bij bord ‘U
nadert knp 18’ RA Hagweg
en naar knp 22.

Route 4, 23 km, ca. 1,5 uur: P
Weerselo – knp 80 – 76 (zie D,
Nieuwe Weme) – 82 – 81 – 45 –
75 – 48 – 46 – 78 (zie C, Bie-

E
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Vossenveen
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tenrood) – 80.
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Routebeschrijving
A (route 1 en 2): Op Marktstraat RD Stadserf Ootmarsum in en Marktstraat vervolgen
naar knp 69.
B (route 1 en 2): Op knp 43 richting 38. Waar route naar 38 provinciale weg kruist,
LA Rossumerstraat, naar knp 46.
C (route 1, 2 en 4): Op knp 78 richting knp 76. Waar route naar 76 op Vospeldijk
scherp RA gaat, RD Ootmarsumsedijk en 1e weg LA Haarstraat, naar Bietenrood.
Daarna Ootmarsumsedijk vervolgen en 1e weg RA Bentertsteeg.
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vou
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D (route 1 en 4):
Nieuwe Weme: waar
route naar knp 82 RA
gaat, Stempelsdijk op,
RD Beekdorperweg.
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Route 3, 27 km, ca. 2 uur: P Tubbergen –
21 – 39 – 44 – 81 – 58 – 57 – 56 – 55 – 01
(zie E, Boderie) – 22 – 20 – 21.
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Route 1, 46 km, ca. 3,5 uur: P Tubbergen – 21 – 36 – 37 – 29
– 69 (zie A) – 43 (zie B) – 46 – 78 (zie C, Bietenrood) – 80 –
76 (zie D, Nieuwe Weme) – 82 – 81 – 58 – 57 – 56 – 55 – 01
(zie E, Boderie) – 22 – 20 – 21.
Route 2, 31 km, ca. 2,5 uur: P Weerselo –knp 80 – 76 – 75
– 48 – 41 – 42 – 37 – 29 – 69 (zie A) – 43 (zie B) – 46 – 78
(zie C, Bietenrood) – 80.
Route 3, 27 km, ca. 2 uur: P Tubbergen – 21 – 39 – 44 – 81 –
58 – 57 – 56 – 55 – 01 (zie E, Boderie) – 22 – 20 – 21.
Route 4, 23 km, ca. 1,5 uur: P Weerselo – knp 80 – 76 (zie
D, Nieuwe Weme) – 82 – 81 – 45 – 75 – 48 – 46 – 78 (zie C,
Bietenrood) – 80.
Routebeschrijving
A (route 1 en 2): Op Marktstraat RD Stadserf Ootmarsum in
en Marktstraat vervolgen naar knp 69.
B (route 1 en 2): Op knp 43 richting 38. Waar route naar 38
provinciale weg kruist, LA Rossumerstraat, naar knp 46.
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C (route 1, 2 en 4): Op knp 78 richting knp 76. Waar route
naar 76 op Vospeldijk scherp RA gaat, RD Ootmarsumsedijk en 1e weg LA Haarstraat, naar Bietenrood. Daarna Ootmarsumsedijk vervolgen en 1e weg RA Bentertsteeg.
D (route 1 en 4): Nieuwe Weme: waar route naar knp 82 RA
gaat, Stempelsdijk op, RD Beekdorperweg.
E (route 1 en 3): Naar Boderie: op knp 01 LA richting knp 18,
Hofmaatsweg en 1e weg RA Margravenweg. Langs Boderie,

route naar 18 vervolgen. Bij bord ‘U nadert knp 18’ RA
Hagweg en naar knp 22.
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Het landschap en de route
Weerselo verlaten en het boerenland in
fietsen is een kwestie van twee minuten
en dan rijd je op een betonplaten-fietspad naast een zandweg. Let wel goed
op, want bij een knooppuntbordje moet
je in de remmen voor een haakse bocht
naar rechts. Dat fietspad komt uit bij een
paar juweeltjes van huizen en Klooster
Het Stift. De voormalige paardenstal van
het klooster is omgebouwd tot Restaurant de Stiftsschuur dat een heerlijk
beschaduwd terras heeft.
Vijf minuten verderop is het ijs van Nieuwe Weme. In Twente houden ze gelukkig niet van kaarsrechte wegen: de ene

w ran d
vou

IJsboerderij Nieuwe Weme

zwierige bocht volgt op de andere, behalve langs het kanaal met halverwege
Café-restaurant Fraans Marie. Fietspaden
langs zandwegen en smalle asfaltweggetjes wisselen elkaar af. Tussen knooppunt 57 en 56 ligt ‘t Vossenveen, een
allemachtig mooi Rustpunt met een paar
banken en grote rotsblokken, waar je
e-bikes kunt opladen. ‘t Is wel even zoeken naar het stopcontact, dat verstopt
zit in de vlinder, een van de kunstwerken
die hier staan.
De Boderie is ook een Rustpunt, maar
dan voorzien van biologische horeca en
een boerderijwinkel. De kleinschaligheid

Nieuwe
Weme

‘Zijn jullie hier al lang?,’ vraagt Lies Nieuwe Weme,
‘ik was net even bij de koeien. De dames staan bij de
pedicure want jaarlijks worden de hoeven gecontroleerd en gekapt door een bedrijf. Die komen met drie
man. Zelf controleren we de hoeven ook nog een
paar keer.’ Er gaat telkens één koe in een knalgroen metalen
hokje. Met een accu-slijpschijf trimt de ‘pedicure’ een hoef
bij, zoiets als nagels knippen bij de mens. Op Nieuwe Weme
lopen meerdere koeienrassen rond. ‘Onze Holsteiners geven
de beste melk,’ legt Lies uit, ‘we hebben dubbeldoelkoeien,
die gaan naar de slacht voor het vlees als de melkproductie
ophoudt.’
Lies maakt al een aantal jaren biologisch ijs, dat ze aan huis
verkoopt, maar ze staat ook regelmatig op evenementen en
haar ijs wordt bij enkele collega-boerderijwinkels verkocht.
‘Soms word ik gebeld voor een opening en dan vragen ze: Kun
je even komen met je ijs? Dat is natuurlijk mooie reclame.
Veel klanten komen hier omdat ze het van anderen hebben
gehoord. Er staat een bordje aan de weg en er verschijnt
weleens een artikel in een regionale krant of weekblad. Dat is
mooi meegenomen.’
Het idee voor het ijs kwam bij Lies op toen de kinderen klein
waren en ze aan huis gebonden was. ‘Ik wilde iets met de
melk doen en ijs leek me leuk. Ik heb een dag les gehad, hier
op de boerderij, om het ijsmaken te leren. Het is niet moeilijk.
Als het ijs mislukt, dan heb je zelf iets fout gedaan. Ik ben
een keer de suiker vergeten; dat ijs heb ik weggegooid. Er
zijn kant-en-klare biologische smaakpasta’s te koop waarmee
je het ijs maakt. Ik voeg er bijvoorbeeld verse aardbeien aan
toe of andere vruchten plus gepasteuriseerd eigeel voor de
smaak. Het geheim van lekker ijs zijn de verse melk en de
verse room van onze eigen koeien. Ik heb een centrifuge die
de room uit de melk slingert, verser kan niet. Ik maak ook
sorbetijs, daar gaat alleen vers fruit en suiker in. Mensen met
een koemelkallergie kunnen dan toch ijs eten.’ Het is een koude, winderige dag in april; het kwik geeft 9 graden aan. Geen
ijs vandaag. Daarvoor moeten we in juli beslist terugkomen.

Foto midden: Lies
Nieuwe
Weme
(links).
Foto
onder:
Koe bij de
pedicure.

met zijn voortdurende afwisseling tussen
bos en wei, en tussen akkers en dorpen
maakt fietsen in deze hoek van Twente
zo leuk. Langs de voormalige havezate
De Eeshof, die nu een zorgcentrum is,
fiets je het levendige Tubbergen binnen.
Naar Ootmarsum is het opnieuw lekker
afwisselend en er moet zelfs een beetje
geklommen worden. Voorbij dat dorp
volgen een paar rechte wegen, maar dat
ben je meteen weer vergeten zodra je bij
Bietenrood aankomt waar de ramenas,
de koolrabi en de spinazie uit de grond
schieten. Terug naar Weerselo is een
kwartiertje.

V.l.n.r.: Vlinder met e-bike-oplaadpunt bij Rustpunt ‘t Vossenveen.
Twee kunstwerken bij ‘t Vossenveen. Hooien. En vlak bij Het Stift in
Weerselo.
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De Bod

De Boderie is niet zomaar een boerderijwinkel maar een adres waar je kunt
kamperen – in je eigen tent, in een ingerichte safaritent of in een bedstay, een klein huisje – boodschappen doen en op het boerenterras neerstrijken. ‘IJs is
favoriet, dat komt van de Bölte uit Nutter. Maar onze broodjes
met Twentse siepelpasta en de koffie met zelfgemaakte scharrelroomtaart doen het eveneens goed. Ik maak de advocaat
die in die taart gaat ook zelf. Neem maar een fleje mee, dan
kun je het proeven’, zegt Thea Lansink. ‘De meeste mensen
denken dat de naam ‘Boderie’ Twents is voor ‘boerderij’, maar
dat is niet zo. Rond 1600 stond er aan de overkant al een
boerderij, Ten Bode, die als pleisterplaats diende waar mensen
uitrustten en een neutje namen. Mijn man Gerrit en ik wilden
iets doen met deze historische plek en zijn in zekere zin nog
steeds een pleisterplaats.’
Kampeerders die geen zin hebben om te koken, kunnen
‘s avonds met de boer en boerin mee-ett’n wat de pot schaft.
‘Mijn zoon doet de koksopleiding, maar het koken voor
campinggasten is een beetje uit de hand gelopen. Dat was
aanvankelijk niet het plan. Dagelijks kunnen er zich maximaal
12 mensen opgeven voor het avondeten.’
De 3000 leghennen van De Boderie leveren ruim voldoende
eieren voor de advocaat en de verkoop in de winkel. Er blijft
zelfs over voor een paar supermarkten. ‘In 2000 bedachten
we dat we een kleine winkel wilden beginnen, maar er staat
inmiddels toch heel wat in. Je kunt hier je dagelijkse biologische boodschappen doen.’ Dat kan inderdaad, maar in een
doorsnee-supermarkt vind je geen Keuper’s sliertjespasta,
Pauw witbier uit Ommen of zure room van Puur Noord-Nederland. Ook de typisch Twentse siepelpasta tref je niet zo
snel ergens anders aan: ‘Het is de lekkerste siepelpasta die er
bestaat, gemaakt door mijn zus. Siepels is Twents voor uien.
Zij maakt ook jam en chutney, onder andere bramenjam en
appeltaartjam.’
Het moet niet gekker worden!
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De kippen zijn
opgehokt vanwege de vogelgriep.
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Bietenrood
Yvo Kouwenhoven en Suzette Pauwels woonden tot een half
jaar geleden in Arnhem met hun drie kinderen, maar kozen
voor een leven op een boerderij. ‘We hebben al een groot deel
van Boerderij Het Groene Spoor overgenomen, onder andere
de winkel, anderhalve hectare tuinbouwgrond en 2 tunnelkassen,’ vertelt Yvo, ‘de rest volgt beetje bij beetje.’
‘Ons bedrijf heet Bietenrood, naar een blog dat Yvo heeft opgezet over biologische landbouw en veganisme,’ vult Suzette
Foto linksboven
aan, ‘we hebben een boerderijwinkel, een webshop en we leen midden rechts: veren groente- en fruitpakketten. Wij eten zelf al ruim 15 jaar
plantaardig, dus onze focus ligt op de groenten. We maken
Bietenrood.
elke week een nieuwsbrief met recepten, het groentepakket,
foto’s, een filmpje en nieuws van het land.’
In de wei lopen een paar koeien. ‘Die zorgen voor de mest
voor onze grond. Ik wil op den duur van de dierlijke mest
af en uitsluitend met plantaardige mest werken. Ik heb al
grasklaver gezaaid, dat is een groenbemester die stikstof
in de grond brengt, maar het duurt twee jaar voordat ik die
klaver kan gebruiken als mest. In het seizoen kun je iedere
zaterdagochtend zelf je groenten komen oogsten. Heel leuk
met kinderen. We organiseren ook workshops, meewerkdagen en picknicks. Kijk maar op onze website, daar vind je alle
geplande evenementen.’
Bij Bietenrood kun je alle dagelijkse boodschappen kopen,
maar bijvoorbeeld ook gedroogde lupinebonen, bosbessenrepen, ramenas, Italiaanse puttanescasaus, Crinkle Cut Natural
Chips en veganistische witte nougat-chocola.
‘Zeg Giel,’ vraag ik aan de fotograaf, ‘heb jij nog ruimte in je
fietstassen? Ik heb een paar dingetjes gekocht die we vanavond beslist nodig hebben.’

Bietenrood

Colofon
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