
Koop je 
producten 
lokaal
beter voor onze economie, 
het landschap, milieu en je 
gezondheid

De gemeente Voorst is rijk aan heerlijke en 
gezonde streekproducten! Van groenten en fruit 
tot wijn en kaas, het is er allemaal. De afgelopen 
weken hebben wij jullie meegenomen langs 
de lokale producenten van de allerlekkerste 
producten. Op deze kaart staan alle producenten 
nog eens aangegeven. Kijk waar je favoriete 
bedrijven liggen en stippel de leukste 
route uit. Meer informatie over deze lokale 
producenten en streekproducten vind je op 
bezoekvoorst.nl/streekproducten 

Proef, ruik en beleef 
de natuur
Combineer een prachtige fi etsroute door de rijke 
landschappen van de gemeente Voorst met het 
kopen van uiteenlopende verse streekproducten. 
Met alle verscheidenheid aan streekproducten en 
landschappen kun je culinair op reis in je eigen 
gemeente! Je steunt onze lokale economie met je 
directe aankoop van gezonde producten. En het 
is ook beter voor ons landschap en het milieu. 
Het aanbod zal je verrassen: zuivelproducten 
op het boerenland, kersen in de uiterwaarden 
van de IJssel, brood van de dorpse molen, en de 
wijngaarden in het weidse landschap. Zo proef, 
ruik en beleef je de natuur van dichtbij. Vragen 
over lokale producten in de gemeente Voorst? 
Neem gerust contact op met de gemeente 
Voorst, Monique Loeters: m.loeters@voorst.nl

Meer informatie
bezoekvoorst.nl/streekproducten
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Fietsroutes 
Stap op je fi ets en fi ets een rondje langs de 
IJssel. Bekijk hoe de kersen erbij hangen op 
de Wilpse Klei. Haal in dorp Voorst alvast je 
biologische boodschappen bij De Zonnegaard en 
Pardijs. Pauzeer met een heerlijke ambachtelijke 
koek van Bakker Bril en de cranberry sapjes 
van boerderij De Kolke. Vervolg je route daarna 
naar Klarenbeek waar je een bezoekje brengt 
aan Molen de Hoop en Wijngaard Gravendael. 
Eindig je route in Wilp-Achterhoek waar je vlees 
bij Vleesch van Plante en zuivelproducten bij 
Boerderij Den Hoek kunt kopen. Heb je dorst 
gekregen na je fi etstocht? Les dan je dorst met 
een bekertje vers getapte melk bij de Melktap in 
Wilp.

Wil je juist het uitgestrekte noordelijke deel van 
de gemeente ontdekken? Fiets dan vanaf Twello 
via de Havekes Mölle de uitgestrekte landerijen 
in. Tijdens de route kom je langs Fruitkwekerij 
Klomp waar ze heerlijke kersen verkopen. Stel je 
picknickmand samen met biologische groente en 
fruit van Hof van Twello en Sterrenland. Vervolg 
je route met een goedgevulde picknickmand 
richting Terwolde, naar molen De Ooievaar. 
Eenmaal aangekomen, geniet je van een prachtig 
weids uitzicht. Strijk neer op een rustig plekje 
en geniet van de (h)eerlijke streekproducten 
die je tijdens je route hebt verzameld. Kan je 
geen genoeg krijgen van jouw culinaire tocht 
door het prachtige landschap? Verleng je reis 
dan met een overnachting tussen de herten op 
Hertenboerderij De Weerd of tussen de geiten 
en de wijngaarden op Vakantiepark Nieuw 
Grapendaal. Zo geniet je optimaal van je vakantie 
in eigen gemeente!

Tip: haal deze 
pagina uit de krant 
en neem deze mee 
tijdens je fi etstocht!

Boerderij de Kolke
Klarenbeekseweg 30 
Voorst
dekolkevoorst.nl
Boerderijwinkel, maaltijd box 
via uitveluwe, camperplaatsten

Boerderij Den Hoek
Leemsteeg 23 Wilp-Achterhoek
denhoek.nl
Camping met boerderijwinkel en 
vergaderlocatie

Boerderij Moria
Oyseweg 7 Wilp
moriafruit.nl
Boerderij en fruitbedrijf met 
boerderijwinkel

Wijngoed Gravendael
Gravenstraat 27 Klein Amsterdam
gravendael.com
Wijngaard, wijnproeverij

Vleesch van Plante
Zutphenseweg 38 
Klarenbeek
vleeschvanplante.nl
Ambachtelijk rundvlees, 
webshop en winkel 

Korenmolen De Ooievaar
Wijkseweg 3 Terwolde
molenterwolde.nl
Korenmolen met streekwinkel 
(brood, meel)

De Havekes Mölle
Havekespad 13 Twello
havekesmolle.nl
Korenmolen (meel)

Molen De Hoop
Molenweg 4a Klarenbeek
shop.dehoopklarenbeek.nl
Korenmolen (broodbakmixen, 
cakemixen)

Sterrenland
Meermuidenseweg 19b Twello
sterrenland.com
Biologische tuinderij, winkel, pakketten 
en zorgboerderij

Hertenboerderij De Weerd
Middendijk 22 Nijbroek
hertenboerderij.nl
Verkoop hertenvlees, kleine camping 

Fruitkwekerij Klomp
Kruisvoorderweg 4 Twello
fruitkwekerijklomp.nl
Fruitkwekerij met boerderijwinkel

Hof van Twello
Rijksstraatweg 17 Twello
hofvantwello.nl
Boerderijwinkel, blotevoetenpad, 
horeca, camping. 

Melktap Wilp
Zwarte Kolkstraat 22 Wilp
Melktapwilp.nl
Melktap, boerderijlessen en rondleidingen

Ambachtelijke bakkerij Bril
Rijksstraatweg 24 Voorst
bakkerijbril.nl
Ambachtelijke bakkerij, koffi e- en theeschenkerij

De Zonnegaard
Appenseweg 7 Voorst
dezonnegaard.nl
Boerderijwinkel, aanbieder 
groente- of fruitabonnementen

Park Nieuw Grapendaal 
Ossenkolkweg 3 Terwolde
veluwsevakantiehuisjes.nl
Vakantiehuisjes

Pardijs
Watergatstraat 3 Voorst
fb ‘Akkerbouwbedrijf 
Pardijs’
Akkerbouwbedrijf met 
boerderijverkoop


