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WELKOM IN DE 
GEMEENTE VOORST, 
DE IJSSELVALLEI
Tussen de Veluwe en de IJssel, in de stedendriehoek van 
Zutphen, Apeldoorn en Deventer ligt de gemeente Voorst. 
De IJssel heeft veel invloed op het landschap. Vroeger 
lag op de Dijk de verbindingsweg tussen de Hanzesteden 
Hattem en Deventer. De afgelopen jaren is hard gewerkt 
om deze oude handelsroute van de Veluwe te herstellen. 
Je komt er langs statige buitenplaatsen, monumentale 
dijkhuizen en boerderijen met karakteristieke erven.  
Volg een fietsroute over de slingerende weg langs de  
IJssel en geniet van de weidse vergezichten over de  
weilanden. Onderweg zijn er genoeg aantrekkelijke  
rustpunten om te genieten van een drankje of een lunch  
met natuurlijke streekproducten. De weilanden zijn van 
groot belang voor weidevogels. Dus vogelspotters: neem 
je verrekijker mee!

ONTDEK HET CENTRUM VAN TWELLO
Het grootste aanbod van winkels in de gemeente Voorst tref je aan in het 
dorp Twello. Modieuze boetiekjes, cadeauwinkels en boekhandels zijn 
voorbeelden van het diverse assortiment aan winkels in Twello. Er heerst 
een gemoedelijke dorpssfeer in de winkels en op de gezellige terrasjes 
van de verschillende cafés en restaurants. Op vrijdag is het Marktplein 
van 12.30 tot 17.30 uur de plek voor verse boodschappen, onverwachte 
koopjes en spontane ontmoetingen. Een bezoek aan de markt is prima 
te combineren met winkelen in het centrum. Op vrijdag is het ook tot 
21.00 uur koopavond in Twello. Er is voldoende gelegenheid om gratis te 
parkeren. Kom je met de trein of bus dan ligt het station op loopafstand 
van het gezellige centrum.

BEZOEKVOORST.NL

Uitgave VisitVeluwe. Mede mogelijk  
gemaakt door gemeente Voorst.
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Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden,  
schaapskuddes en zacht stromende beken... Dat is de Veluwe!

Maar de Veluwe biedt meer. Topattracties, beroemde musea,  
historische stadjes, moderne accommodaties, culinair genieten  
en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend  
mooie Veluwse natuur. 

Dat alles op nog geen uurtje rijden van de  
Randstad. Kom, ontdek en beleef de Veluwe!

DE 10 TOERISTISCHE TOPPERS IN DE GEMEENTE VOORST
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WELKOM OP DE VELUWE
VLIEGVELD TEUGE 

         Vliegveld Teuge is een ideale 
plek om luchtvaart te beleven. Zie 
vliegtuigen opstijgen en landen, 
bewonder hoe zweefvliegtuigen in de 
lucht zweven en spot de parachutisten 
die naar beneden komen. Lijkt je dat 
ook wel wat? Hier kan het! Maak een 
rondvlucht, spring met een ervaren 
parachutist uit een vliegtuig, sluit je 
aan bij de zweefvliegers of vlieg op de 
grond in een flight simulator. Laat je 
verrassen met een rondleiding over het 
vliegveld waar je alles wordt verteld 
over de luchtvaart van toen en nu en 
bewonder vliegtuigen van dichtbij. 
Naast dit alles kun je op Teuge ook 
terecht voor een heerlijk hapje eten. 

Adres: De Zanden 103 Teuge
Meer info: teuge-airport.nl

VOLKSSTERRENWACHT 
BUSSLOO

     

      
        De Volkssterrenwacht Bussloo 
is elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur 
geopend, met een publiekspresen-
tatie over een actueel onderwerp uit 
de sterrenkunde of ruimtevaart. Bij 
helder weer wordt met de telesco-
pen naar de sterrenhemel gekeken. 

Regelmatig zijn er extra openstel-
lingen en activiteiten voor de jeugd. 
Op aanvraag is een bezoek met een 
groep of school mogelijk. Een leuk 
en leerzaam uitje voor jong en oud

Adres: Bussloselaan 4 Bussloo
Meer info: volkssterrenwachtbussloo.nl

THERMEN BUSSLOO

       

        Laat je heerlijk verwennen met 
een bezoek aan Thermen Bussloo. 
Thermen Bussloo is één van de 
mooiste, grootste en meest exclusieve 
sauna-, beauty- en wellnessresorts 
van Nederland. Waan je in een 
wereld vol rust en ontspanning. Het 
wellnessresort is gelegen aan het 
prachtige meer van Bussloo. Voor 
totale ontspanning en een com-
plete wellnessbeleving overnacht je 
luxueus in het naastgelegen Hotel 
Thermen Bussloo. Dit jaar is Ther-
men Bussloo bekroond met de titel 
‘Beste wellness uitje van Nederland’

Adres: Bloemenksweg 38 Voorst
Meer info: thermenbussloo.nl

HOF VAN TWELLO /     
   BLOTEVOETENPAD

        Deze unieke bezoekboerderij 
staat helemaal in het teken van de 
natuur,gezelligheid en lekker eten 
& drinken. Zo is er een grote streek-
winkel met een groot assortiment 
aan steekproducten. Ook is er een 
theetuin, een kascafé, een minicam-

ping en kan je meedoen aan een van 
de vele activiteiten. Kortom het is een 
heerlijke plek om lekker te ontspan-
nen. In het Hof van Twello ligt ook een 
blotevoetenpad, een unieke manier om 
het gebied te ontdekken. Loop door 
de modder, glij van de glijbaan, help 
bouwen aan de leemwand, spring in de 
plassen of kom tot jezelf in de Yoga wei. 

Adres: Rijksstraatweg 17 Twello
Meer info: hofvantwello.nl

SPEELPARADIJS PANNEN-
KOEKENHUIS VOORST

        Met zowel een binnen- als bui-
tenspeeltuin ben je bij Speelparadijs 
Pannenkoekenhuis Voorst, ongeacht 
het weer, altijd op de juiste plek 
voor veel kindervertier. Jouw ideale 
bestemming voor een gezellig dagje 
uit in de gemeente Voorst bestaat 
uit drie onderdelen: een binnen-
speeltuin, een buitenspeeltuin én 
een pannenkoekenrestaurant. Volop 
kinderplezier en álle ingrediënten voor 
een ideaal dagje uit met de kinderen

Adres: Wilhelminaweg 2 Voorst
Meer info: speelparadijsvoorst.nl

PITCH&PUTT, LASER- 
GAME & ESCAPE ROOM

        
        HET multi-activiteitencentrum 
van de Veluwe! U kunt er gezellig 
Pitch&Putten, spectaculair Lasergamen 
of de uitdaging aangaan in de meest 
spectaculaire Escape Rooms van de 
omgeving. Maar ook voor een sportief 
potje Voetgolf, een unieke Minigolf USA 
of een van de vele andere verrassende 
activiteiten bent u hier aan het goede 
adres! Na afloop van uw activiteit is het 
op het terras met uitzicht op het meer 
van Bussloo heerlijk vertoeven.

Adres: Withagenweg 17 Wilp
Meer info: pitchputtbussloo.nl

PIET ZOOMERS

 

       Voor alle fashion lovers! In Wilp 
vind je ModeMall Piet Zoomers, een 
eigenzinnige en bijzondere winkel met 
een oppervlakte van maar liefst 5.000 
m2. Bijzondere collecties en speciale 
aanbiedingen maken van het shoppen 
een feestje. Je vindt er dames- en 
herenmode, schoenen, accessoires en 
lifestyle-artikelen. Er is een Fashion 

Café met kidszone en een atelier.  
Elke zaterdag en zondag is er zelfs een 
kinderopvang. Ook kun je er gratis par-
keren en de elektrische auto en fiets 
opladen. Kom je ook shoppen?!

Adres: Rijksstraatweg 38 Wilp
Meer info: pietzoomers.com

ZWEMBAD DE SCHAECK

        Een heerlijke dag ontspannen en 
waterpret in het warmste zwembad 
van de regio. Het binnenbad heeft 
maar liefst een minimum temperatuur 
van 30°C, dat betekent niet meer het 
water uit gaan om op te warmen maar 
voluit genieten van het aangename 
warme water. Om je dag nog geslaag-
der te maken is er ook een stroomver-
snelling, een 35 meter lange glijbaan, 
whirlpool en een stoombad. Ook is 
er een buitenbad met een 3-baans 
glijbaan, duikplanken, een beachvol-
leybalveld en een grote zonneweide 
met speeltuin en air trampoline. 

Adres: Veenhuisweg 53 Twello
Meer info: deschaeck.nl

RECREATIECENTRUM    
    SCHERPENHOF

        Recreatiepark De Scherpenhof 
is met haar exclusieve jachthaven 
prachtig gelegen aan de IJssel. Voor 
watersport activiteiten ben je hier aan 
het juiste adres. Aan de natuurlijke 
recreatieplas liggen diverse stand-

plaatsen waar u vanuit uw tent een 
hengeltje kunt gooien of heerlijk kunt 
zwemmen. Ondertussen kunnen 
de kinderen zich vermaken in de 
Playcity, een mega overdekt speel-
paradijs voor kinderen. Verdeeld over 
meerdere verdiepingen kunnen de 
kinderen zich er de hele dag uitleven. 

Adres: Bandijk 60 Terwolde
Meer info: bungalow.net/Scherpenhof

MUSEUMCAFÉ DE KRIBBE

        Op een unieke locatie midden 
op de Wilpse Klei ligt op steenworp 
afstand van de IJssel De Kribbe! Een 
plek om even te onthaasten, met een 
kopje verse koffie of thee, een heerlijk 
stukje huisgemaakte taart of een 
gerecht van de menukaart. Voor de 
liefhebber is er ook een museum, waar 
je kennis kunt maken met de geschie-
denis van het oude boerenland ‘de 
Wilpse Klei’.

Adres: Weerdseweg 6A Wilp
Meer info: dekribbe.nl

1
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De historie in de Hanzesteden is overal zichtbaar en de 
Hanzementaliteit is nog steeds aanwezig. De Hanze was een 
verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een 
tijd waar nog weinig recht ontwikkeld was en piraterij, roof 
en moord de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen 
maakten. Het Hanzeverbond werd in de middeleeuwen een 
machtig bondgenootschap. Er waren ongeveer 200 steden bij 
aangesloten van Rusland tot aan Frankrijk. Kom en beleef de 
bijzondere sfeer van de eeuwenoude steden. Ga shoppen in 
oude straatjes, cultuur snuiven tussen monumentale panden 
en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen.

Omdat de gemeente Voorst dichtbij twee verschillende Hanzesteden  
ligt is het echt een aanrader om je bezoek aan Voorst met onderstaande   
Hanzesteden te combineren.

HANZESTEDEN

DEVENTER, EVENEMENTEN-
STAD AAN DE IJSSEL
Deventer is een levendige stad met 
een monumentale sfeer en met evene-
menten zoals het Dickens Festijn. Je 
wordt hier gastvrij ontvangen en kunt 
bourgondisch genieten, te midden van 
een prachtige omgeving.

In de gemeente Voorst vind je 
verschillende molens, ieder met 
zijn eigen unieke geschiedenis. 
Iedere molen is de moeite waard 
om te bezoeken. Je kunt mak-
kelijk je fietstocht of wandeling 
combineren met een bezoek 
aan één van de molens. Ontdek 
ook de molenwinkels die meel 
verkopen waar je heerlijk bood 
van kunt bakken.

HAVEKES MÖLLE
De standerdmolen die in de 14e eeuw 
gebouwd was, werd in 1830 overge-
nomen en opnieuw gebouwd tot de 
Havekes Mölle zoals we die nu  
kennen. Een groep vrijwilligers houdt 
de molen nog steeds draaiende. Je 
kunt op zaterdag terecht in de molen-
winkel voor verschillende meelsoor-
ten (o.a. tarwe, rogge, mais, boekweit 

3e keer af, een tragedie voor het dorp. 
Sinds eind 2018 draaien de wieken 
van Molen de Ooievaar weer en is er 
een gezellig molenwinkeltje die elke 
zaterdag geopend is en vers ambach-
telijk gebakken brood verkoopt. Ook 
kan je er terecht voor een lekker bakje 
koffie of thee. De molenaar is iedere 
zaterdag van 10:00 - 15:00 uur aanwe-
zig voor bezichtigingen. 

Wijkseweg 3 Terwolde

molenterwolde.nl

KORENMOLEN DE HOOP
In de stellingmolen ‘De Hoop’ vind je 
een leuk molenwinkeltje. Ze hebben er 
een uitgebreid assortiment broodbak-
mixen, cakemixen en andere granen 
en heerlijke vruchten en noten. Allerlei 
producten om thuis te gaan bakken. 

ZUTPHEN, EIGENZINNIGE 
STAD VOL WINKELTJES
Zutphen wordt ook wel Torenstad ge-
noemd vanwege de vele torens op de 
gebouwen die de skyline vormen. Met 
verschillende musea, hofjes en andere 
bezienswaardigheden waan je je hier 
bijna in de Middeleeuwen. 

en spelt) en mixen voor bijvoorbeeld 
brood of pannenkoeken.  

Havekespad 13 Twello
havekesmolle.nl

KORENMOLEN DE ZWAAN
De molen met een rijke geschiede-
nis dient nu als lesmolen voor de 
opleiding tot vrijwillig molenaar. De 
molen is elke zaterdag open voor 
bezichtiging. 

Enkweg 44 Voorst
molendezwaan.nl

DE OOIEVAAR
In het prachtige dorpje Terwolde 
staat de 3e molen in de geschiedenis 
te pronken op zijn voetstuk. In 2015 
brandde Molen de Ooievaar voor de 

De molen wordt nog steeds, in 
beperkte mate, gebruikt om koren 
te malen. Iedere zaterdag is de 
molenwinkel geopend. 

Molenweg 4a Klarenbeek 
dehoopklarenbeek.nl

WILPERMOLEN
In de herfst en winter wordt 
deze graanmolen op verschillende 
zaterdagen omgetoverd tot een 
buurtcafé waar de buurtbewoners 
bij elkaar komen om gezellig met 
elkaar een drankje te doen. Ga 
gerust een keertje langs want 
iedereen is welkom. Het hele jaar 
door is de molen op zaterdag te 
bezoeken. Tip: lees het boekje 
over de geschiedenis en ontdek 
zo het verleden van de molen.  

Molenallee 14 Posterenk

wilpermolen.nl

LANDGOEDEREN, TUINEN EN HISTORISCHE AMBACHTEN

voor de natuur is dit gebied afgeslo-
ten voor bezoekers. Toch is de ruïne 
van een afstand zeker de moeite 
waard. De Nijenbeek was vanaf de 
13e eeuw een kasteel waarin tot de 
19e eeuw werd gewoond. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was de burcht 
in beslag genomen door de Duitsers. 
Op 12 april 1945 werd de burcht 
beschoten en aangevallen met tanks 
en granaten door de Geallieerden 
om zo de Duitsers te verdrijven. De 
Nijenbeek bleef verwoest achter. 

Adres: Nijenbeekseweg Voorst

Meer info: denijenbeek.nl

STOOMHOUTZAGERIJ  
WILPSCHE DIJK
In de historische klompenmakerij, de 
oudste van Nederland, en de houtza-
gerij De Wilpsche Dijk worden unieke 
historische productie-processen in 
stand gehouden. Het is een plek vol 
historie en ambacht, waar oud en 
nieuw elkaar treffen. Benieuwd hoe dit 
in zijn werk gaat? Het eerste weekend 
van de maand ervaar je dat tijdens de 
rondleiding.

Adres: Wilpsedijk 2 Wilp 

Meer info: dewilpschedijk.nl

RUÏNE DE NIJENBEEK
Ruïne de Nijenbeek ligt in het prach-
tige rivierenlandschap langs de IJssel. 
Dit gebied is het thuis van verschil-
lende dieren zoals de bever, de otter, 
de ijsvogel en de ooievaar. Uit respect 

LANDGOED KLARENBEEK
Landgoed Klarenbeek is de plek 
waar kunst en ambacht samen-
stromen. In de rijks monumentale 
fabriekspanden zijn nog veel 
elementen van de oude Zagerij van 
de Sigarenkistenfabriek zichtbaar 
en deze zorgen voor een bijzonde-
re sfeer. Deze panden vormen nu 
Galerie Bij Krepel, en zijn ingericht 
met kunst, oude foto’s en de oude 
machines. De waterval, met een 
verval van 3,5 meter die voor de 
energie moest zorgen, is ook nog 
steeds aanwezig. 

Adres: Kopermolenweg 16 Klarenbeek

Meer info: landgoedklarenbeek.nl

TUINEN DE ROODE HOEVE
Rond de oude IJssel hoeve liggen 
verschillende prachtige tuinen. Hier 
word je overspoeld door ramblerro-
zen (mei/juni) en loop je over lange 
paden door een landschap met wilde 
grassen. In het open landschap kom 
je de schaapskudde tegen. Zelfs bij 
slecht weer kan je de schoonheid 
van de tuinen bewonderen vanuit 
het tuinhuis, onder het genot van 
een kopje thee of koffie met een 
heerlijk stukje gebak.

Adres: Middendijk 14 Nijbroek 

Meer info: tuinenderoodehoeve.nl

LEVENSTUINEN
In deze tuin word je meegenomen  
in het levensverhaal van de mens.  

Zo begin je met de bevruchting uit- 
gebeeld door verschillende bomen 
die vruchten dragen en de tuin van 
de duisternis stelt de zwangerschap 
voor. Onderweg kom je langs een 
vlindertuin, de tuin van geluid, de 
bamboetuin en nog veel meer. Rust 
daarna lekker uit en geniet van een 
kopje thee met een heerlijk stukje 
gebak. 

Adres: Holthoevensestraat 16 Teuge 

Meer info: levenstuinen.nl

HAVIKSHOF
Roofvogeltuin De Havikshof is 
een prachtige parkachtige aange-
legde tuin met mooie doorkijkjes 
en een grote waterpartij. In de 
vierseizoenen modelsiertuin  
wonen elf roofvogels die bewon-
derd kunnen worden. In de herfst 
verandert de tuin werkelijk in een 
sprookje wanneer het groen ver-
andert in rode en oranjekleuren 
tijdens de Indian Summer weken.  

Adres: Oudhuizerstraat 36a Klarenbeek 

Meer info: havikshof.nl
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VOORST... DICHTBIJ EEUWENOUDE HISTORIE

4

WIST 
JE DAT...

Wist je dat er in 2019 wel 3 
gouden zoover awards zijn 
uitgereikt binnen de ge-
meente Voorst en je hierdoor 
met een gouden randje kan 
overnachten? Kijk voor alle 
overnachtingsmogelijkheden 
op bezoekvoorst.nl

En wist je dat Twello in 2018 
goud won in landelijke 
groencompetitie Entente 
Florale 2018? Daarom mag 
Twello zich een jaar lang het 
groenste dorp van Nederland 
noemen!
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Restaurant

Start klompenpad

Fietsknooppunt  

1

01

1

LEKKER ETEN

STREEKPRODUCTEN

Erkend Veluwse Streekproducten vormen 
de eredivisie van lekker en gezond eten. De pure 
smaak druipt van het vlees, de vis en de zuivel af. 
Heerlijkste Veluwse streekproducten als bier en wijn 
zijn een streling voor de tong. De producten worden 

stuk voor stuk gemaakt door bedrijven en mensen met heel veel liefde 
en passie voor wat ze doen. Ze werken op een ambachtelijke manier en 
dat proef je! Erkend Veluwse Streekproducten staan op de menukaart 
van veel Veluwse restaurants en andere horecagelegenheden. 
Meer info: echtveluwe.nl. 

IJSSELDALROUTE

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 69: Vliegveld Teuge, De Zanden 103 Teuge

74 – 12 – 56 – 48 – 14 – 61 – 16 – 17 – 49 – 37 – 05 – 31 – 29 – 

98 – 97 – 73 – 72 – 15 – 45 – 03 – 91 – 67 – 69 – 99 – 74

Uiterwaarden met wilgen, drassige weiden, meidoornhagen vol in 
bloei, rood-witte koeien, hier en daar een boerderij, maar vooral: de 
rivier die zich door het landschap slingert. Dat is het landschap van 
de IJssel. De combinatie van stromend water, uiterwaarden en de 
gezellige drukte van zowel schepen als pleziervaart maakt de IJssel 
een toeristische trekker van formaat. Ontdek tijdens deze route de 
westelijke oever van de IJssel terwijl je over kronkelende dijken, langs 
statige hoeven en idyllische dijkdorpjes fietst.

Meer info: routesopdeveluwe.nl

Start- en eindpunt:  
Knooppunt 19: Carpoolplaats Twello-Wilp, Fliertweg Twilp

19 – 28 – 29 – 98 – 97 – 73 – 74 – 99 – 69 – 67 – 85 – 83 – 84 – 

86 – 18 – 87 – 48 – 56 – 12 – 11 – 19

Deze route brengt je door prachtige natuur en door enkele kleine  
dorpjes. Via Vliegveld Teuge fiets je richting recreatiegebied Bussloo, 
welke prachtig in het groen gelegen is. Je vervolgt de route door de 
natuur en over de dijk langs de rivier de IJssel.

Meer info: routesopdeveluwe.nl
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1   DE WAARDIGE WAARD 
Dorpsstraat 23 Twello 
waardigewaard.nl

2   RESTAURANT ’T NIEUWE 
DIEKHUUS 
Bandijk 2 Terwolde  
diekhuus.nl

3   CAFÉ, EETCAFÉ EN ZALEN-
CENTRUM DE GROOT   
Avervoordseweg 2 Terwolde 
degrootzalen.nl 

4   PANNENKOEKENHUIS EN 
SPEELPARADIJS VOORST 
Wilhelminaweg 2 Voorst  
pannenkoekenhuisvoorst.nl 

5   HOFSTEDE DE MIDDEL-
BURG/DE BEACHCLUB  
Zandwal 2 Voorst  
hofstededemiddelburg.nl

6   RESTAURANT INTENS  
Bloemenksweg 38 Voorst  
restaurantintens.nl

7   HOTEL-RESTAURANT  
TAVERNE 
H.W. Iordensweg 3 Twello 
taverne-twello.nl

8   HOF VAN BUSSLOO  
Breuninkhofweg 7 Voorst 
hofvanbussloo.nl

9   BRASSERIE KRIEBELZ  
Dorpsstraat 59 Terwolde  
brasserie-kriebelz.nl

10   RESTAURANT BOSGOED 
Zwarte Kolkstraat 104 Wilp 
restaurant-bosgoed.nl

11   SWINCKELS IN TWELLO  
Dorpsstraat 12 Twello  
swinckelsintwello.nl

12   PANNENKOEKEN EN BIS-
TRO C’EST LA VIE MARIE 
Oude Rijksstraatweg 45 Twello 
cestlaviemarie.nl

13   RIBHOUSE TEXAS  
Rijksstraatweg 38 Voorst 
ribhousetexas.nl/voorst

14   TAKE OFF  
De Zanden 13 Teuge 
restauranttakeoff.nl

15   BRASSERIE RESTAURANT 
KORDERIJNK SINDS 1916 
Stationsstraat 31 Twello  
korderijnk.nl

16   CHINEES RESTAURANT  
DYNASTY  
Duistervoordseweg 128 Twello 
dynasty-twello.nl

17   KOFFIE EN THEE- 
SCHENKERIJ BAKKER BRIL 
Rijksstraatweg 24 Voorst 
bakkerijbril.nl

18   THE HANGAR   
De Zanden 205 Teuge  
thehangar.nl

19   RESTAURANTKAS  
HOF VAN TWELLO 
Rijksstraatweg 17 Twello 
hofvantwello.nl

20   CAFÉ DE HAMER  
Dorpsstraat 32 Twello  
cafedehamer.nl

21   MYKONOS  
Michiel de Ruyterstraat 16 Twello 
mykonostwello.nl

22   DE KRIBBE  
Weerdseweg 6a Wilp 
dekribbe.nl

23   RESTAURANT PIJNAPPEL 
Hoofdweg 55 Klarenbeek 
restaurant-pijnappel.nl

24   WEGRESTAURANT DE KAR 
Zutphenseweg 17 Klarenbeek 
wegrestaurantdekar.nl

25   GRIEKS RESTAURANT 
TOXOTIS  
Schoolstraat 10 Twello 
toxotis.nl

26   LUNCHROOM EN THEE-
SCHENKERIJ ‘T OEGENBOS 
Zandenallee 5 Teuge 
oegenbos.nl

1    DE KOLKE  
Klarenbeekseweg 30 Voorst 
dekolkevoorst.nl

2    KAASBOERDERIJ  
DEN HOEK  
Leemsteeg 23 Wilp  
denhoek.nl

3    MORIA FRUIT WILP  
Oyseweg 7 Wilp  
moriafruit.nl

4      DE WEERD’S  
HERTENBOERDERIJ  
Middendijk 22 Nijbroek  
hertenboerderij.nl

5      GEITENKAASBOERDERIJ 
EN WIJNGAARD NIEUW 
GRAPENDAAL  
Ossenkolkweg 3A Terwolde  
dewijnhoek.nl

6      MELKTAP WILP  
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp 
melktapwilp.nl

RONDJE TWELLO, DE VECHT, TERWOLDE

Het in prachtig groen gelegen recreatiegebied Bussloo biedt acht
stranden met een totale lengte van 2.300 meter. Het lijkt bijna alsof je 
aan zee bent! Je kunt hier ook vissen, wandelen, golfen, paardrijden 
en duiken. Voor de kinderen zijn er verschillende speeltoestellen. 
En  bovendien zijn er zes kiosken en verschillende restaurants. 

Adres: Kneuterstraat Wilp

RECREATIEGEBIED BUSSLOO

START
RONDJE TWELLO, DE 
VECHT, TERWOLDE

START
IJSSELDALROUTE

1    AVERVOORDERPAD – 13 KM 

Parkeerplaats bij sportvereniging  

V en L, Kerkstraat 42 De Vecht

2    FLIERTPAD – 16 KM 

Gemeentehuis Voorst,  

H.W. lordensweg 17 Twello

3    WOLDERMARKERPAD – 7 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

4    TUYLERMARKERPAD – 11 KM 

Cosmas en Damianus kerk,  

Molenweg 2 Terwolde

5     NIEBROEKERPAD – 14 KM 
Parkeerplaats bij N.H. kerk en dorpshuis,  

Dorpsplein Nijbroek

6    KLARENBEEKSEPAD – 13 KM 

Restaurant Pijnappel,  

Hoofdweg 55 Klarenbeek

KLOMPEN AAN, 
RUGZAK OP EN GAAN..! 

OOK MOOIE ROUTES 
OM TE WANDELEN 

De Klompenpaden danken hun naam aan de routes 
die veelal door het agrarische landschap lopen. Voor 
wandelliefhebbers zijn deze paden een genot om 
te lopen. De vaak gethematiseerde routes bieden 
een combinatie van cultuur en natuur. Inmiddels 
zijn er meer dan 100 Klompenpaden te bewandelen! 
Een aantal van deze Klompenpaden starten in de 
gemeente Voorst. De startlocaties staan in de kaart 
aangegeven met een klompje. 

Kijk voor meer info op klompenpaden.nl of  
download de Klompenpaden app. Honden zijn 
helaas niet toegestaan op deze klompenpaden.

A    APPENSE SCHOUWPAD – 12 KM 

Startpunt: Parkeerplaats bij station Klarenbeek, 

Hoofdweg Klarenbeek

L    LEBUINUS PAD – 15 KM 

Startpunt: Treinstation Twello, Raccordement 4 

Twello

Je bent van harte welkom bij een van de sfeervolle 
restaurants, gezellige bistro’s of knusse lunchcafés. 
En geniet van de vele streekproducten.

1 Hotspot  

Streekproduct

Molen

Landgoederen, tuinen en 
Historische ambachtenTUIN

START A

START L


