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Fietsroute 31. Provincie Gelderland,

de

48, 37 of 27 km

Achterhoek

tussen
3, 2,5 of 2 uur

Hengelo, Vorden

en

Polder, bos

Varssel

Wie had ooit gedacht dat je in de Achterhoek moet zijn
als je op zoek bent naar hemelse chocola? Niemand!
Toch word je op deze 48 kilometer lange, heerlijke
route door bos en langs weilanden en akkers maar liefst
vier keer in de verleiding gebracht om flink wat chocola
in te slaan. Bij alle drie de boerderijwinkels en bij Chocolaterie/Koffiehuis Magdalena. Maar deze lekkernij is
niet de enige reden om door dit aantrekkelijke, kleinschalige landschap te fietsen. De andere hoogtepunten
zijn de drie totaal verschillende biologische adresjes
met de kleinste boerderijwinkel van Nederland, prijswinnende acidophilus en kaas, en worst zonder E-nummers. Nóg een verrassing: een Rustpunt met bijzondere
biologische koffie van Van Rossum uit Zutphen.

Gelderland

Naar mini-boerderij-winkel Bosmanshuis,
Ekoboerderij Laan van Wisch en
Boerderijwinkel Urtica De Vijfsprong
uwrand
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Met 48 kilometer is deze fietsroute aan
de lange kant. Gelukkig kun je een
van de kortere varianten kiezen, maar
dat zou zonde zijn, want dan mis je
minimaal één leuke boerderijwinkel.
Trek maar flink wat tijd uit voor Urtica
De Vijfsprong. Hier kun je de fietstassen
vullen met eten voor de hele week. Een
groot deel van het assortiment komt van
de eigen boerderij en het zuivelfabriekje.
Wat daar wordt gefabriceerd is echt de
moeite waard, getuige de prijs die ze
met hun acidophilus hebben gewonnen
voor de lekkerste boerderijzuivel. Wat
ook kan: je eigen pindakaas malen in de
Linksonder: Chocolaterie en Koffiehuis Magdalena.
Midden: Landgoed De Berken,
toegankelijk voor wandelaars.
Middenonder: Een koe van Urtica.
Rechtsonder: Frisdranken € 0,60.
Da’s niet duur.
Rechtsboven: De honden van de
Laan van Wisch.

pindakaasmachine. En dan
vergeet ik de chocola nog,
die in Ecuador en Madagascar wordt geproduceerd.
Bij de Laan van Wisch draait
het om het vlees van hun koeien, schapen, varkens en kippen. Dat vlees is heel
erg lekker en bijzonder. Mensen rijden
er zelfs graag een stuk voor om, want
het is niet eenvoudig om ergens spek of
rookworst te vinden waar geen nitriet
en gluten in zitten. Voor zoetekauwen
zijn er waterijsjes van puur fruit en...
Belgische bonbons Brut de Noir! Goed
onthouden.

open

Het Bosmanshuis heeft koeien die zowel
lekkere melk geven als heerlijk vlees.
Hier is de kleinste boerderijwinkel van
Nederland, waar toch nog heel wat te
koop is. Dus: niet overslaan, dat Bosmanshuis, maar wel even bellen om te
horen of de boerin thuis is.
Qua horeca is deze route ook al goed
bedeeld, met als belangrijkste adres de
chocolaterie alias koffiehuis. Kortom: wie
van deze fietstocht zónder chocola thuis
komt, is heel standvastig of hij/zij houdt
niet van zoet.

Route A+B, 48 km: P+R Vorden
– 86 – 85 – zie A (Vijfsprong) –
56 – 63 – 64 – 67 – 72 – 01 – zie
B (Laan van Wisch) – 26 – 54 – 53
– 97 – 96 – 92 – 91 – 87 – 88 –
zie C (Bosmanshuis) – 84 – 81 –
86 – P+R Vorden.

Route A, 27 km: P+R Vorden –
86 – 85 – zie A (Vijfsprong) – 56
– 63 – 62 – 93 – 94 – 92 – 91 –
87 – 88 – zie C (Bosmanshuis) –
84 – 81 – 86 – P+R Vorden.

Route B, 37 km: P Hackfort – 92
– 94 –93– 62 – 63 – 64 – 67 – 72
– 01 – zie B (Laan van Wisch) –
26 – 54 – 53 – 97 – 96 – 92 – P
Hackfort.

Routebeschrijving
A: Bij knp 85 richting knp 56 en op vijfsprong RD, Reeoordweg, en naar Reeoordweg 2A, Urtica De Vijfsprong.
Terug naar vijfsprong en scherp LA Enzerinckweg en naar knp 56.
B: Bij knp 01 richting knp 26 en 1e weg RA naar Weeversplasweg 1, Ekoboerderij Laan van Wisch.
C: Bij knp 88 RA richting knp 89, Baakseweg. Op kruising RD en naar Baakseweg 3, Bosmanshuis.
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Praktische informatie
Start-/eindpunt: Route A+B en Route A: knp 86 bij
Vorden, hoek Lekkebekje/De Berkel. Route B: knp 92, hoek
Riethorstweg/Okhorstweg.
Parkeren en naar de route: Route A+B en Route A: P+R
station, Stationsweg, 7251 EL Vorden. Met je rug naar het
station RA Burg. Galleestraat en 1e weg RA, Almenseweg.
Spoor over en RA bordjes naar knp 86 volgen. Route B: P
Kasteel Hackfort, Baakseweg 8, Vorden. De P RA verlaten, 1e
weg LA Riethorstweg en naar knp 92.
Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 9 Achterhoek.
Biologische adressen: • Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg
2a, Vorden, (0575) 47 10 43; urticadevijfsprong.nl. Winkel
open: di-za 9.30-16 uur. Groot assortiment, van brood t/m
spaghetti. En van acidophilus en kaas van de eigen melk t/m
kersverse groenten van het land en vlees van de eigen dieren.
• Ekovleesboerderij ‘De Laan van Wisch’, Weeversplasweg 1,
Hengelo (GLD), (0575) 47 02 23; ekovleesboerderij.nl. Winkel
open: vr 14-18 uur; za 9.30-16 uur. Vlees, chocola, Aurorakaas, droogwaren, ijs, etcetera. Specialiteit: vlees (worst,
spek etc.) zónder nitriet, gluten en lactose.
• Bosmanshuis, Baakseweg 3, Vorden, (0575) 47 28 32;
bosmanshuis.nl. Winkel open: tevoren even bellen om te vragen of de boerin thuis is. Rauwe melk, yoghurt en vlees van
De Vijfsprong, broodbeleg, droogwaren etc. Plus Hackfort bier
en appelsap, maar die zijn niet bio.

Horeca (niet biologisch): • ‘t Proathuus, Lindeseweg 23,
Vorden, (0575) 55 64 21; proathuusvorden.nl. Open: mei-aug
v.a. 11 uur; sep-apr za/zo v.a. 11 uur, di-vr v.a. 19 uur
• Café Restaurant ‘t Olde Schot, Zelhem, (0314) 62 37 50;
oldeschot.123website.nl. Open: wo-vr v.a. 17 uur; za-zo v.a.
12 uur.
• Keuken van Hackfort, Baatseweg 6, Vorden, (0575)
55 50 15; keukenvanhackfort.nl. Open: di-zo v.a. 10 uur.
• Chocolaterie Magdalena en Koffiehuis Ludgerus, Vierakkersestraatweg 37, Vierakker, (0575) 44 15 81;
chocolaterie-magdalena.nl. Open: do-zo 10-17 uur.
Schoolvakanties ook ma/di 10-17 uur.
Knooppuntennetwerk: Het fietsroutenetwerk van de Achterhoek is prima.
Rustpunten: Er liggen meerdere rustpunten aan deze route.
Bij een rustpunt kun je iets drinken, naar het toilet gaan en je
elektrische fiets opladen. Rustpunten liggen op een particulier
erf, aan wandel-/fietsroutes. Zie rustpunt.nu.
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Het landschap en de route
De route begint bij Vorden, dat gezegend
is met veel bos rondom. Het is meteen duidelijk dat dit gebied al eeuwen
bewoond is, want hier zijn geen kaarsrechte wegen, rechthoekige percelen en
megagrote akkers. Kleinschaligheid is
de norm en dus wisselen stukken bos af
met akkers en weilanden. Hier een
maïsveld, daar wat graan. Weilanden
met koeien, schapen of paarden. Officiële Rustpunten zijn er genoeg, met een
toilet, drankjes en meestal een oplaadpunt voor een elektrische fiets, maar gek
genoeg is er in deze toeristische streek
niet zo veel horeca.
Het fietsgenot is groot, want veel fietspaden zijn onverhard, maar wel goed te
berijden, op een enkele uitzondering na.

Fietspaden langs drukke N-wegen liggen
er nauwelijks op de route, wel veel heerlijke landweggetjes. Het eerste stuk gaat
door bos en daar ligt ook Urtica De Vijfsprong. Dan passeer je de druivenranken
van Wijnproeverij Kranenburg (helaas,
niet biologisch). Tot Molen de Bijvanck,
met ernaat Restaurant ‘t Proathuys, fiets
je door open land en vervolgens langs
Landgoed ‘t Zelle. De gehuchten op de
route, zoals Varssel, bestaan uit een
handvol huizen langs de weg: voordat
je het weet, ben je er al doorheen. Op
Landgoed De Berken vinden ze bezoek
niet erg. Langs het fietspad staan twee
uitnodigende rieten stoelen en een houten bank. Een bordje meldt dat wandelaars van het landgoed mogen genieten.

De Laan van Wisch ligt aan de zuidkant
van de route. Daarna volgt Keijenborg,
weer zo’n piepklein gehucht van niks.
Je schampt de westkant van Hengelo
en toert dan weer door weilanden en
hier en daar een plukje bos. Er is veel
meer bos dan een blik op de kaart doet
vermoeden. Landgoed Hackfort, een eind
verderop aan de westkant van Vorden,
is in het bezit van Natuurmonumenten.
Helaas mag je er (nog) niet in. De molen
en het kasteel gaan grotendeels schuil
achter bomen en struikgewas. Maar
ertegenover ligt het Bosmanshuis. Het
laatste adres op de route.

Urtica de
Vijfsprong
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Urtica De Vijfsprong
De Vijfsprong, dat door zes mensen gerund wordt, is niet zomaar een boerderij-met-winkel. Nee, dit bloeiende, Demetergecertificeerde biologisch-dynamische bedrijf bestaat uit
een biologische boerderijwinkel, een landbouwbedrijf en
een zuivelfabriekje waar heerlijke zuivelproducten gemaakt
worden. ‘We hebben dit jaar de prijs voor het lekkerste
boerderijzuivelproduct gewonnen met onze acidophilus,’ zegt
Maartje Epema, die de winkel runt en daarnaast een muziekboerderij. ‘Mensen kunnen hier bijna al hun wekelijkse
boodschappen doen. Wat niet van ons eigen land of vanuit de
eigen zuivelproductie komt, kopen we in.’ Een rondje door de
winkel levert een paar lekkere verrassingen op die je niet zo
snel ergens anders vindt. Maartje: ‘Onze belegen kaas is bekroond als de op een na lekkerste van Nederland. Dat komt
door de kwaliteit van de melk en de ervaring en kunde van
onze kaasmaakster. Onze koeien zijn antibioticumvrij, lopen
in onbespoten, kruidenrijke graslanden en krijgen als bijvoer
graan, geen maïs of soja. Bovendien hebben ze hun horens
behouden, waardoor ze minder stress hebben omdat ze met
hun horens onder andere de rangorde in de kudde bepalen.’
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Mini-boerderij-winkel Bosmanshuis

De groenten komen rechtstreeks van het land en zien er
supervers uit. Maar wat is dat? Chocola die ik als chocoladefetisjist nog nooit gezien heb: Madécasse uit Madagascar
en Kuná en Hoja Verde uit Ecuador. Maartje: ‘Die chocola
is heel bijzonder, want hij wordt ter plekke gefabriceerd en
hij smaakt hemels. Normaal worden de cacaobonen geëxporteerd en elders tot chocola verwerkt. Als je deze chocola
proeft bij een kop Van Rossum koffie, dan kan je dag niet
meer stuk. Van Rossum uit Zutphen reist persoonlijk naar
Colombia om de biologische boeren te selecteren die de
koffiebonen leveren. Iets heel anders: als je van pindakaas
houdt, kun je die hier zelf malen in deze machine.’
Met een fietstas vol rabarber, wortelen, pindakaas, acidophilus, belegen kaas en één plak van elke smaak chocola (voor
de weggeef, neem ik me voor) strijken we neer bij het Rustpunt op het erf. ‘Je kunt hier zelf koffie en thee zetten,’ zeg
ik tegen Giel, ‘Van Rossum-koffie, geen senseo.’ De chocola
brandt in mijn fietstas: ‘Zeg Giel,’ zeg ik, ‘zullen we die chocola met cardamom en zeezout proeven? Anders weet ik niet
wat ik als cadeautje weggeef.’ Giel glimlacht fijntjes: ‘Prima.’

Bosmanshuis

Op Landgoed Hackfort, ten zuidwesten van Vorden,
staat boerderij Bosmanshuis. En daar, voor op de grote deel,
is de kleinste boerderijwinkel van Nederland. ‘Ik hoop niet dat
u teleurgesteld bent,’ zegt Janneke Harmsen-Bakker, ‘mijn
boerderijwinkel is heel erg klein, hoor.’ Met een zwierige zwaai
opent ze de deuren van een prachtige houten kast. ‘Kijk, deze
kast is mijn winkel. Als de kastdeuren open staan, is de winkel
open. Hoe ik op het idee gekomen ben? Een tijd geleden
kwam ik er achter dat je voornamelijk biologisch moet eten
als je alle ongezonde toevoegingen wilt vermijden. Ik had
een problematische huid die direct reageert op bijvoorbeeld
glutamaat dat bijna overal in zit. Ik koop mijn spullen bij de
biologische groothandel, maar dan moet je een hele doos
pindakaas kopen. Dus dacht ik: ik verkoop de rest aan familie,
vrienden en buren en zodoende is deze mini-winkel ontstaan.
Mijn assortiment bestaat dus uit wat wij zelf eten, maar mijn
vaste klanten kunnen ook producten per doos bestellen.’
In de kast staat een bakje met een stapeltje aantekenboekjes.
‘Daarin houden mijn vaste klanten bij wat ze kopen. Regelmatig doe ik een kassabonnetje in de boekjes met het bedrag
van de openstaande rekening, ten teken dat er betaald mag
worden’, lacht Janneke. ‘Ik verkoop ook een paar niet-biologi-

sche streekproducten zoals deze grote flessen Hackfort-bier en Hackfort honing. Hun productie is te klein voor het
biologische Skal-certificaat, dat is niet rendabel. Zet u het bier
wel rechtop in uw fietstas? Er zit gist onderin.’
Landgoed Hackfort is in bezit van Natuurmonumenten. ‘We
hebben deze boerderij drie jaar geleden overgenomen van
mijn schoonouders. Wij zijn de derde generatie die hier boert.
Mijn man Egbert is een echte koeienboer, we hebben zestig MRIJ-koeien, een oud Nederlands ras dat uit deze streek
komt. Het zijn dubbeldoelkoeien, zowel voor de vlees- als de
melkproductie. Ze worden soberder gevoerd dan gangbare
koeien, met gras en graan van eigen land. Maïs of soja krijgen
ze niet. Daardoor produceren ze minder melk, maar wel gezondere melk dan gangbare koeien.’
Boer Egbert is niet alleen met zijn koeien bezig, maar ook
met een opleiding voor natuurbeheer. ‘Het gaat over hoe je
als boer omgaat met de natuur, dat is een stapje verder dan
gewoon biologisch boeren. Het gaat ook om het vergroten van
de biodiversiteit en hoe je boerenland omschakelt naar natuur’, legt Janneke uit. ‘Kom volgend jaar maar terug, dan kun
je vast al resultaat van Egbert’s natuurbeheer zien.’
De MRIJ-dubbeldoel-koeien van Bosmanshuis. De producten die bij deze
mini-boerderij-winkel te koop zijn,
staan in een prachtige kast uitgestald.

Laan van
Wisch
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Ekovleesboerderij De Laan van Wisch
Het gezellige erf van de boerderij van Francis van Aken en
Peter Bos is keurig opgeruimd. ‘We boeren al achttien jaar
biologisch,’ legt Peter uit, ‘maar we zitten pas zes jaar op deze
plek. We hebben koeien, varkens, schapen en een paar kippen
voor de eieren. Veel klanten kopen bij ons omdat we geen Enummers aan onze producten toevoegen, behalve natuurlijke
E-nummers zoals bietensap. De meeste mensen weten niet
dat er ook natuurlijke E-nummers bestaan!’
Er liggen twee dikke zeugen in het zonnetje. ‘Die gaan binnenkort bevallen. Als ze naar hun hok rennen en er met een
bek vol stro uit komen om een nest te maken, dan is het zo
ver, dan kun je op de bevalling wachten. Onze varkens worden
met biologisch krachtvoer bijgevoerd, met gerst en tarwe van
een kleine biologische boer uit Wichmond. De koeien eten
alleen gras en in de winter ingekuild gras. Wij slachten onze
varkens met negen maanden. Dat vinden we eigenlijk te jong,
maar als we het later doen, dan worden de karbonades te
groot en dat wil de Nederlandse consument niet. Bizar hè?’
In de wei staan roodbonte koeien met prachtige horens.
‘De stiertjes castreren we tot ossen. De koeien en de ossen
worden pas met tweeënhalf jaar geslacht. Mannelijk vlees is

grof op de draad, maar de structuur van ossenvlees is fijner,
dat zit tussen stieren- en koeienvlees in. Ossenvlees is mooi
gemarmerd. We transporteren onze dieren zelf naar de slachterij, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De slager beent
de geslachte dieren uit, maar wij verwerken het vlees zelf.
We gebruiken geen nitriet om het langer houdbaar te maken
en ook geen andere onnatuurlijke toevoegingen. Zelfs in het
rookvlees en het spek gaat geen nitriet, ondanks dat alle
slagers beweren dat het niet zonder kan. Vroeger stopten ze
dat er toch ook niet in? Ons vlees is top of the bill, daar staan
we voor in.’
In de kleine winkel liggen voornamelijk vlees en eieren. ‘We
verkopen ook droogwaren, melk en Aurorakaas uit de Achterhoek. Hebben jullie trek in een bio popup-ijsje vanille/aardbei?’
In de fietstas verdwijnen bio-knakworstjes, varkenssaucijzen
en runder-merguez. Op het laatst valt mijn oog op een doosje
bonbons Brut de Noir van Belvas. Mals vlees op de barbecue,
een pittige pint Hackfortbier van het Bosmanshuis en een
hemelse bonbon toe. Dat is het plan voor vanavond.
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Boven: Peter Bos en de koeien
van zijn Ekovleesboerderij.
Linksonder: de rundermerguez
zonder E-nummers, nitriet
etcetera.
Rechts: Het is heerlijk fietsen
op de rustige landweggetjes
van de Achterhoek.
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