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Bezoek Heerde
Visit Heerde is de gastheer- en marketingorganisatie 
voor Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten. We 
vertellen je graag waarom de gemeente Heerde een 
bezoek waard is. Zelfs meerdere bezoeken! We zijn 
namelijk enthousiast over het gebied waar wij wonen. 
Een gebied met natuur en cultuur dat rust en ruimte 
biedt om actief te recreëren. Daarnaast maken onze 
dorpskernen, erfgoed, verblijfsrecreatie, winkels en  
horeca het voor de inwoners en gasten een genot om 
hier te wonen, recreëren en verblijven. 

Toeristen Informatie Punten
We geven je graag persoonlijk advies in onze Toeristen 
Informatie Punten in Heerde, Veessen en Wapenveld. 
Hier hebben we fiets-, wandel-, en kanoroutes, we we-
ten welke activiteiten er zijn en wat er in de omgeving 
te zien is. Ze zijn gevestigd in gezellige cadeauwinkels. 
Bezoek Heerde en stap bij ons binnen! 

WELKOM! 
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“Ons team weet 
wat er te zien en 
te doen is in de 
omgeving! Loop 
binnen of mail naar 
info@visitheerde.com”

Erica Hottinga - 

Manager bij Visit Heerde
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Bonenburgerlaan 6, Heerde
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Klapperdijk 36B, Wapenveld
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Veessen ligt prachtig aan een grote meander van de 
IJssel. De rivier is Veessen gunstig gezind geweest door 
te zorgen voor een eigen dode zijarm: De Hank. Hier 
vind je de Kozakkenhaven voor pleziervaart met een 
boothelling en tien camperplekken. De haven ontleent 
zijn naam aan de Kozakken, die in 1813 in Veessen een 
brug met boten over de IJssel maakten en zo hielpen 
Napoleon te verslaan. Hier is ook het Kozakkenveer 
tussen Veessen en Fortmond. IJsseldijk 40, Veessen 

kozakkenhaven.nl 

Aan De Hank ligt de Mölle van Bats uit 1779, een stel-
lingmolen die graan maalde. De molen is vernoemd 
naar molenaar Lubbertus ‘Bats’ Langevoord.

Ernaast staat de Stoom van Jan uit 1939. In deze malerij 
werd gemalen als er geen wind was. De stoomge dreven 
malerij is vernoemd naar Jan Langevoord, kleinzoon 
van Bats. Sinds 2005 staat er een antieke dieselmotor 
zodat er weer gemalen kan worden. IJsseldijk 24, Veessen  

molenveessen.blogspot.com

in Vorchten
doe eens wild

1. Vos
Het rustigste dorpje van de gemeente Heerde is toch 
wel Vorchten. Echter, het gaat er niet altijd rustig aan 
toe! Je kan namelijk heel veel wild spotten in Vorchten. 
De vos die prijkt op de voorzijde van dit magazine is 
niet op de gevoelige plaat gezet in het bos, maar in 
Vorchten!

2 . Roofvogels
Het is een goede tijd voor de muizen in Vorchten en die 
lokken niet alleen vossen, maar ook veel roofvogels. 
Vogelkenner Adrie Hottinga: “Dijken zijn belangrijke 
voedselgebieden voor roofvogels, omdat in die droge-
re grond meer muizen aanwezig zijn dan in weilanden. 
Daarom zie je in de Hoogwatergeul regelmatig blauwe 
kiekendieven, velduilen en buizerds jagen.”

3. Langs de IJssel
Vorchten ligt aan de IJssel. Bij het Wijhese Veer kan je 
door een vee-onvriendelijk, maar wandelaar-vriende-
lijk hek, naar de oever van de IJssel wandelen via een 
speciale brug. Probeer het eens en misschien spot je 
wel krakeenden, futen, aalscholvers en zilverreigers.

Onder de molen van Bats, in de stoom van Jan, kun je 
terecht voor o.a. een heerlijke kop koffie met wat lek-
kers. BATS! heeft leuke cadeauartikelen, woonacces-
soires en mooie tweedehands kleding. Bij mooi weer is 
het terras onder de molen open met een prachtig zicht 
op de Hank en de IJssel. BATS! zit in een monumentaal 
pand, waar de oude dieselmotor te bezichtigen is. Wel-
kom bij BATS! IJsseldijk 22, Veessen 

Facebook & Instagram @BATSveessen

 

KOZAKKENHAVEN

BATS!

MOLEN EN STOOM

3X 

IJS
SEL
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Knus kamperen op de boerderij
Inmiddels telt de camping 58 plaatsen verdeeld over 
meerdere veldjes die zijn omgeven door houtsingels, 
wat nog altijd de uitstraling van de knusse boerderij-
camping geeft. Een deel is ingericht voor gezinnen met 
kleine kinderen. Daar bevinden zich speeltoestellen en 
is een ruim assortiment aan skelters beschikbaar. Maar 
ook voor de echte rustzoeker is er voldoende ruimte en 
keuze en beschikken zij over een luxe sanitair en andere 
faciliteiten.

De Tesseplekke is een kleine camping die zijn oor
sprong heeft in het “kamperen bij de boer”. Gelegen 
aan de noordzijde van het prachtige dorpje Veessen. 
Hier kan je heerlijk genieten van de rust, ruimte en 
de natuur die dit IJssellandschap en de camping te 
bieden hebben. Te voet of op de fiets door de bossen 
of over de heide, of genieten aan de rand van de 
IJssel, hier vindt ieder zijn plekje.

“De Tesseplekke 
houdt van een gast-
vrije, ongedwongen 
sfeer en staat graag 
voor je klaar.”

Bea en Berend-Jan 

Tessemaker

Hogeweg 17, Veessen
tesseplekke.nl

GEZELLIG IN HET GROEN 
KAMPEREN

LEKKER UITWAAIEN AAN DE IJSSEL

B&B bij Veessen
Slapen in stilte, wakker worden met zingende vogels, 
verwend worden met een vers ontbijt. De Pluggenhut 
biedt ruimte en volop privacy aan twee personen. Eigen 
voordeur, eigen terras met vrij uitzicht over de weilan-
den, landelijk ingericht en van alle gemakken voorzien, 
waaronder een koelkast en magnetron. Ideaal voor fiet-
sers en wandelaars! Veesser Enkweg 54, Veessen
pluggenhut.nl

GENIET VAN VRIJHEID EN STILTE

Hotel aan de IJssel
Lekker weg in eigen land in een heel andere omge-
ving. Boek bij Hotel Garni een kamer met uitzicht op 
één van de mooiste rivieren van Nederland. De kamers 
zijn voorzien van twee eenpersoonsbedden, eigen 
douche, toilet, klein zitje en tv. Het parkeerterrein van  
Hotel Garni is een Toeristisch Overstap Punt, waar je 
van vervoersmiddel kan wisselen. Verken het omliggen-
de gebied met de fiets of laat je kano of bootje in het wa-
ter om de IJssel op te varen. IJsseldijk 40, Veessen ijsselzicht.nl 

ERVAAR HET TIJDLOZE BOERENBESTAAN 

Glamping in Veessen 
Ecolodges ‘t Lennepserf is na vier generaties boeren, 
van agrarisch erf omgetoverd naar een prachtige be-
stemming om vakantie te vieren, tot rust te komen en 
weer op te laden. Hier kan je de geneugten van het 
tijdloze boerenbestaan ervaren in een kleinschalig va-
kantiepark met luxe accommodaties in landelijke stijl 
en glampinglodges. Geniet van de schoonheid van het 
landschap op de grens van IJsselgebied en Veluwe.    
Stege 1B, Veessen lennepserf.nl 
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De oostelijke grens van de gemeente Heerde wordt 
gevormd door de IJssel. De unieke riviernatuur met 
uiterwaarden in de IJsselvallei tot de polders in 
de IJsseldelta en rijke cultuurhistorie met Hanze
steden, IJsselhoeven en IJssellinie maken dat de 
IJssel de titel “mooiste rivier” meer dan verdient.

"Ginds de Iessel met zien weerden"
Zo maar een zin uit het Heerder volkslied, dat heel 
kort de veelkleurigheid van het natuurschoon van de 
gemeente Heerde aanstipt. Want kijken we iets nauw-
keuriger dan zien we een keur aan cultuurhistorische 
landschapselementen. Naast statige IJsselhoeven, het 
roodbonte Maas-Rijn-IJssel-vee (MRIJ-vee), vind je  
ooievaars en talrijke soorten weide- en watervogels.   

IJsselboomgaarden
De stroomruggen langs de IJssel vormen van oudsher 
een gebied waar veel fruitteelt aanwezig is. Dat is in 
Veessen en Vorchten niet anders en nog steeds is er 
een aantal fruittelers dat zijn boterham verdient met 
appels, peren en pruimen. Ze verkopen dit ook in stal-
letjes langs de weg. 

BOEIENDE GRENS VAN 
HEERDE

IJSSEL

TIP
Je kan heel mooi langs de oevers van de IJssel 
wandelen. Volg de bewegwijzering met klompjes 
van het Elsvoorderpad en Markluiderpad of ga 
ook mee met een lokale gids. 

Meer informatie: 
visitheerde.com/recreatie/wandelen

IJSSELIJS
SEL
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fietsroutes
populaire

1. Flanken Veluwemassief
Wie van het wat ruigere fietswerk houdt, kan zijn of 
haar hart ophalen op de mountainbike op de oostelijke 
flank van het Veluwemassief. De pittige klimmetjes 
zijn een uitdaging en bij de scherpe afdalingen gaat de 
adrenaline sneller stromen!
visitheerde.com/mountainbike

2 . Rondje Pontje (65 km)
Deze route gaat langs alle pareltjes van Heerde, Olst en 
Wijhe. Het is in een, voor fietsers zeer handzaam, klein 
boekwerkje paginagewijs beschreven.
Te koop bij Toeristen Info Punten en op visitheerde.com

3. Streekproductenroute (27 km)
Van de winkel Puur! tot fruitbedrijf Huiskamp in 
Veessen tot de blauwe bessen in het Gulbroek en de 
winkel voor streekproducten op Vrieze’s Erfgoed bij 
molen de Vlijt in Wapenveld. Onderweg zijn er inte-
ressante locaties als het melkveebedrijf en Rustpunt  
‘t Oever en de Pompoenenstal. 

Fiets de route langs de volgende knooppunten: 
94 - 04 - 93 - 43 - 08 - 97 - 58 - 51 - 31 - 27 - 74 - 33 - 
71 - 82 - 72 - 19 - 67 - 90 - 80 - 91 - 42 - 59 - 94

visitheerde.com/streekproductenroute
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Visit Heerde verbindt graag fijne locaties, lokale 
ondernemers en talent met elkaar om te laten zien 
wat de gemeente Heerde in huis heeft. 

Rondje Pontje Rock
Je zit op het terras, geniet van een lekkere burger en je 
hoort goede muziek. Rondje Pontje Rock biedt je dit als 
je van de ene naar andere horecalocatie langs de IJssel 
fietst. Steek over met de pontjes en maak een rockend 
rondje! facebook.com/RondjePontjeRock   

Beer, Blues & BBQ
Met een biertje in de hand luisteren naar de bluesklan-
ken van nationaal bekend muzikaal talent. Je maakt het 
mee tijdens Beer, Blues & BBQ. De organisatie maakt 
zich sterk voor meer bluesmuziek in Heerde! 
facebook.com/beerbluesbbqheerde

Heerdelijk Festival 
Een nieuw festival, bol van activiteiten, kunst en cultuur 
op de Van Meursweide in Heerde. Een podium voor 
muzikanten, theatermakers, kunstenaars en andere ar-
tiesten met toffe workshops, sing-along optredens en 
andere originele creatieve uitspattingen! 
heerdelijkfestival.nl

Theater De Heerd
Genieten van klassieke muziek, ontroerd raken door 
zang of lachen met cabaretiers... Theater de Heerd 
stelt elk seizoen een afwisselend programma samen! 
In september presenteren ze een preview van het pro-
gramma. Grifstraat 8, Heerde dorpshuisheerde.nl

EVENEMENTEN

De doorgang van 
evenementen hangt 
af van de corona- 
maatregelen. Kijk 
op visitheerde.com/
evenementen voor 
actuele informatie.
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Gelegen aan de rand van het Zwolse Bos en de 
Tonnen bergse heide vind je Camping De Zandkuil met 
in de achtertuin het Heerderstrand met heerlijk zwem
water en een prachtig strand. De Zandkuil is een cam
ping voor jong en oud met activiteiten in het seizoen 
voor iedereen.

Waan je in een oase van groen en rust
Even lekker helemaal weg van de alledaagse beslomme-
ringen. De prachtige bosrijke omgeving leent zich goed 
voor eindeloze wandelingen en fietstochten en op de  
receptie liggen er diverse routes voor u klaar.  

Camping De Zandkuil is omringd door leuke dorpen en 
steden! Je kan daar fijn winkelen in leuke boetiekjes, cul-
tuur snuiven, lekker eten en drinken of zelfs een ritje ma-
ken in een stoomtrein!

Binnen 20 kilometer vind je diverse bezienswaardig-
heden, het team van De Zandkuil heeft er een aantal voor 
je op een rijtje gezet. Je bent van harte welkom bij de re-
ceptie voor tips en adviezen.

Veldweg 25, Heerde
dezandkuil.nl 

VERBLIJVEN

Camping De Mussenkamp is een gezellige familie
camping gelegen aan de rand van de Veluwe. Door 
de ligging in een bosrijke omgeving is er ook op 
de camping veel natuur te zien en horen. Je waant 
je daardoor als een gast midden op de Veluwe. De 
camping is daarom bij uitstek geschikt voor bezoe
kers die op zoek zijn naar rust, ruimte en natuur.

Voorzien van moderne faciliteiten 
De gemoedelijke sfeer op de camping in combinatie 
met een grote hoeveelheid aan activiteiten maakt 
camping De Mussenkamp tot een mooi verblijf voor 
jong en oud.

In de directe omgeving van de camping zijn volop  
activiteiten mogelijk. Op de nabijgelegen Veluwe kun je 
genieten van de ongerepte natuur. Voor de dagelijkse 
boodschappen of voor een middagje winkelen kun je 
prima terecht in de gezellige Veluwse dorpen Heerde 
en Epe. Op de warme dagen kun je een duik nemen in 
de zwemvijver van de camping of in het nabijgelegen 
Heerderstrand. 

 

RUST EN RUIMTE OP  
DE VELUWE

“Neem een duik in 
onze mooie 
zwemvijver!”

“Trek erop uit en 
ontdek vanaf onze 
comping de mooie 
omgeving van de 
Veluwe!”

Mussenkampseweg 28A,
Heerde
mussenkamp.nl  

VOEL JE THUIS!
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Kasteel Vosbergen is een edelmanshuis, omringd door 
een gracht. Het heeft zijn vroeg 17e-eeuwse charmante  
uiterlijk behouden. Het kasteel is een trouwlocatie en 
decor voor bijzondere evenementen. 

Het landgoed is voor het grootste deel toegankelijk om 
te wandelen. Het Vosbergenpad voert je via markeringen 
met klompjes langs beken door het Zwolse Bos naar de  
heide op de Tonnenberg. Vosbergerweg 38, Heerde
kasteelvosbergen.nl 

LANDGOEDHOEVE VOSBERGEN

WELKOM BIJ NOORD VELUWSE MAKELAARDIJ

KASTEEL VOSBERGEN Gelukshormoon
Onderzoek heeft aangetoond dat floaten bloeddruk-
verlagend werkt en het hartritme stabiliseert. Floaten 
heeft een geestverruimende werking en zorgt voor 
creativiteit, inspiratie, levendige dromen waardoor je 
de dingen die je overdag meemaakt beter kunt verwer-
ken en een verhoogde capaciteit tot beeldend denken. 
Tijdens het floaten komt endorfine vrij, het zogenaam-
de ‘gelukshormoon’, dat gepaard gaat met een gevoel 
van welzijn en euforie.  

In Heerde zijn twee floatrooms en kun je met twee per-
sonen floaten op hetzelfde moment; een ieder in een 
eigen floatroom.

Floaten is het gewichtloos en zonder prikkels drijven 
op zout water in een speciaal daarvoor ontwikkelde 
floatroom. Floaten is een bewezen ontspanningsme
thode die zeer efficiënt en doeltreffend is: één uur  
floaten staat gelijk aan vijf uur slapen, omdat elke 
spier in het lichaam zich totaal kan ontspannen. 

Elburgerweg 1a, Heerde
floatenheerde.nl

BIJZONDER EFFICIËNT 
ONTSPANNEN

Floaten is de manier 
om de diepste ont-
spanning te bereiken 
die je kunt ervaren.

Vertoef op het prachtige 17e-eeuwse landgoed 
Vosbergen. De rijksmonumentale buitenplaats biedt 
een ideale uitvalsbasis voor wandelingen en fietstoch-
ten vanaf de voordeur. De landgoedhoeve beschikt 
over twee gastenverblijven, authentiek en smaakvol 
ingericht, met eigen zit- en badkamer. Of kies voor de 
kasteelkamer op het kasteel Vosbergen, met hemelbed. 
Vosbergerweg 34, Heerde
landgoedhoevevosbergen.nl

Het noorden van de mooie Veluwe is hun werkgebied 
en ze kennen de prachtige omgeving. Het is heerlijk 
wonen in deze rustige omgeving met alle noodzakelijke 
voorzieningen en fraaie natuur- en recreatiegebieden 
die veel wandel- en fietsmogelijkheden bieden. Kopen 
of verkopen van een woning, bouwkavel, agrarische 
grond of woonboerderij, ze spreken je graag persoon-
lijk! Ze onderscheiden zich door jou centraal te stellen. 
Bonenburgerlaan 3, Heerde noordveluwse.nl

:
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Het Pluizenmeertje

NAT
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Tamara Pleiter is eigenaar van het actieve bedrijf 
JGetFit. Het geeft haar energie om mensen fysiek 
en conditioneel sterker te maken. Ze haalt veel vol
doening uit het bewegen in de natuur, kan genieten 
van elke zonnestraal op haar gezicht tijdens het 
sporten en ook van de andere elementen van de 
natuur. 

Haar passie en doel is om iedereen die er voor open 
staat in beweging te krijgen en dat op eigen niveau. 
Plezier, happy voelen en genieten vindt ze erg belang-
rijk bij de sporters en dat zij met een fijn en voldaan 
gevoel weer richting huis gaan.

Kan jij ook zo genieten van het buiten zijn? 
Tijdens de Bootcamp en Walking Bootcamp ontdek je 
weer nieuwe plekjes in Heerde en Epe en dat in bewe-
ging. Elk jaargetijde heeft iets bijzonders. Door het zien 
van de verschillende elementen van de natuur krijg jij 
positieve energie voor lichaam en geest. Nieuwsgierig? 
Kom een keertje meedoen!

jgetfit.nl

BUITEN BEWEGEN ÉN  
FIT WORDEN

“Ik geniet van het 
bewegen in de 
natuur!”

Tamara Pleiter

De Renderklippen kent veel vennetjes, maar het 
Pluizenmeertje is het bekendst! Op de plekken 
waar een leemlaag in de ondergrond zit, kan het 
water niet weg en zijn heidevennen ontstaan, zoals 
het Pluizenmeertje. 

Pluizig veengras
Rondom het meertje groeien veenpluis, wollegras, zon-
nedauw (een vleesetend plantje) en bloeien gentianen. 
Het werd vroeger ook wel gebruikt om de schapen in 
te wassen. 

Natuurpad
Volg het Natuurpad dat aangegeven wordt een witte 
N en je vindt het Pluizenmeertje ten westen van de 
schaapskooi. Langs het wandelpad zijn naambordjes 
geplaatst met de namen van de fauna en flora die hier 
voor komen. 

Ook de lange afstandswandeling het Maarten van 
Rossumpad brengt je met rood-witte bewegwijzering 
langs het meertje.

Elburgerweg 33, Heerde

Rust uit van je 
wandeling onder de 
‘paraplu’, een uit-
kijkpost waarvan er 
vroeger op de hoger 
gelegen delen van 
De Renderklippen 
meer moeten heb-
ben gestaan.
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Het strand 
van Heerde

Midden tussen de idyllische bossen van de Veluwe ligt 
het Heerderstrand. Gelegen dichtbij de afrit van de 
A50 en voorzien van een grote parkeerplaats trekt het 
op warme dagen veel bezoekers. Het prachtige strand 
en het schone zwemwater nodigen uit tot veel water-
plezier en de speeltoestellen geven veel speelplezier. 

Langs het strand is een brede strook water waarvan de 
bodem glooiend afloopt. Hier zijn volop mogelijkheden 
om te zwemmen, voor een sportief potje beachvolley-
bal, waterpolo of beachsoccer langs en op de uitge-
strekte plas. Achter de touwen neemt de diepte snel 
toe tot vijf meter. Daar kan gespeeld worden met kleine 
opblaasbootjes, Stand Up Paddle Boards en kano’s. 

De omgeving nodigt ook uit tot sportieve activiteiten 
zoals een rondje fietsen, wandelen of hardlopen rond 
de plas van ruim 20 hectare. 

Ossenbergweg 1, Heerde

Pitch & Putt Golf is golf voor iedereen. Dit maakt Pitch 
& Putt Golf uniek, want ook zonder golfervaring, mag 
je er golfen. De golfbaan bestaat uit een kleine 18-holes 
en is voor elk niveau een uitdaging. Van de afslag tot 
de vlag, varieert de lengte van de holes tussen 30 en 
90 meter. Door deze ‘kleine’ afstanden, is het spel ge-
schikt voor iedereen vanaf acht jaar. 

Met de kids, met het bedrijf of de hele familie is het een 
leuk vermaak met verschillende spelsoorten zoals golf, 
midgetgolf en footgolf. Ook is het mogelijk een arran-
gement te boeken inclusief koffie, borrel, eten of bbq. 

Na het zwemmen in het meer bij het Heerderstrand ge-
niet je bij een ondergaande zon op het terras van een 
hapje en een drankje.

Pitch & Putt Golf is prachtig gelegen aan het 
Heerderstrand. Hier kun je op een unieke locatie ont
spannen een balletje slaan. 

Auto: Ossenbergweg 1, Heerde
Fiets: Kromme Allee 5, Heerde

pitchenputtheerde.nl

BALLETJE SLAAN OP EEN 
UNIEKE LOCATIE
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Wist je dat je ook 
een uitje kunt organi-
seren bij Pitch & Putt 
Golf? Organiseer bij 
ons je bedrijfsfeest, 
familiedag of verjaar-
dag.

RECREATIE
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De gemeente Heerde wil dit jaar Fairtrade worden, op 
initiatief van de Wereldwinkel. Dit past bij Cittaslow, waar 
een duurzame wereld met eerlijke handel en oog voor  
elkaar ook centraal staan. 

In een Fairtrade gemeente hebben bedrijven, verenigin-
gen, organisaties en winkels oog voor Fairtrade: ze ge-
bruiken of verkopen deze producten en laten dat zien. 
Ook de gemeente zelf doet dat, met Fairtrade koffie en 
thee, en eerlijke handel als criterium bij aanbestedingen. 
Fairtrade is niet alleen maar voedsel, maar staat ook voor 
goed speelgoed, katoen, beelden, vazen, verantwoorde 
houtproductie (FSC) en duurzaam energiegebruik.

Fairtrade zorgt ervoor dat producenten uit ontwikke-
lingslanden toegang hebben tot de wereldmarkt, op een 
manier dat ook zij van de handel profiteren. 

IN DE GEMEENTE HEERDE
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Winkel met een eerlijk verhaal 
Ook in Heerde vind je de Wereldwinkel. Een leuke ca-
deauwinkel met een verrassend aanbod van unieke, 
net-even-anders producten. Wereldwinkel maakt het 
onderscheid met originele en eerlijke cadeaus met een 
verhaal. Een handgeweven sjaal uit Nepal of een hand-
gemaakte schaal uit Mexico; het verhaal hierachter is 
een eerlijk verhaal dat hoort bij de producten en de 
zorgvuldig geselecteerde producenten. 
Bonenburgerlaan 6, Heerde wereldwinkelheerde.nl 

 

WERELDWINKEL

Groen, rust en ruimte
Kom genieten van de rust en het uitzicht in het char-
mante Markluiden bij Heerde. Gesitueerd tussen de 
IJssel en de Veluwe, aan het Markluider Klompenpad, 
is hun B&B de perfecte uitvalsbasis om beide heel ver-
schillende gebieden te ontdekken. Vrijstaand compleet 
gastenverblijf voor drie personen, met eigen tuin. Deel-
nemer aan Fairtrade gemeente Heerde! Met of zonder 
ontbijt te reserveren. Weteringdijk 10, Heerde markluun.nl

B&B MÂRKLUUN 

Kom langs bij de gezellige buurtwinkel in Veessen! 
Je kunt hier heerlijk koffie drinken en neem er lekker 
verse cake of gebak bij. Bij Koek en Ei maken ze leuke 
pakketjes met Fairtrade- en streekproducten, maar je 
vindt er ook je dagelijkse boodschappen. Het enthou-
siaste team vertelt je graag alles over Veessen en de 
omgeving, want ze zijn een Toeristen Informatie Punt.  
IJsseldijk 67, Veessen koek-en-ei.nl 

BUURTWINKEL KOEK EN EI 

Raadhuis Heerde, Dorpstraat 1, Heerde  
heerde.nl
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Tot aan de horizon zie je heide en heuvels, een indruk-
wekkend landschap. Als je over de rij heuvels loopt, 
ga je op en neer. Dat is renderen, vandaar de naam 
Renderklippen. De grote hoogteverschillen geven een 
prachtig uitzicht over het gebied.

De authentieke schaapskooi met rieten kap is een sie-
raad voor de omgeving. De schapen begrazen de hei-
de. In augustus is de pracht helemaal compleet, de hei-
de staat in bloei en kleurt honderden meters paars. Het 
is een genot om hier te kunnen wandelen en fietsen! 
Elburgerweg 33, Heerde

VOLG  
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P  

INSTAGRAM!

EEN ENORM UITGESTREKT  
HEIDEGEBIED
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DE RENDER 
KLIPPEN

Wist je dat er een struinbos en een kabouter-
pad is op De Renderklippen? In 2020 gaat Visit 
Heerde met vrijwilligers aan de slag om het 
kabouterpad te vernieuwen.

Volg @kabouterpad op Instagram! 
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Wie in de zomer-
maanden De Post-
kamer bezoekt, hoeft 
zich niet te vervelen. 
Er worden voor gas-
ten diverse activitei-
ten georganiseerd: 
van live muziek tot 
demonstraties van 
oude ambachten. 

Bij mooi weer is het fijn vertoeven op het fraaie ter-
ras van De Postkamer, waar genoten kan worden van  
diverse lokale specialiteiten die voor een groot gedeel-
te ingekocht worden bij lokale ondernemers.  

Bruiloft, verjaardag of zakelijke meeting 
De Postkamer van Heerde beschikt daarnaast ook nog 
over een tweetal zalen, waar diverse evenementen ge-
organiseerd kunnen worden. Op zoek naar een ruimte 
voor een bruiloft, verjaardag en of vergadering? Infor-
meer geheel vrijblijvend, of kom eens langs om binnen 
te kijken bij De Postkamer, waar diverse muurschilde-
ringen en foto’s verwijzen naar de rijke historie van het 
prachtige dorp Heerde. 

 

Wie op zoek is naar dé perfecte locatie voor lunch, 
borrel of diner nodigen wij graag uit bij De Postkamer, 
waarbij het woord “kamer” in de naamstelling ver
wijst naar de huiselijke Heerder kamersfeer die het 
restaurant graag wil uitstralen.  

In de wintermaanden is het heerlijk zitten bij de haard 
binnen in het restaurant. De Postkamer is gevestigd 
in een karakteristiek pand waarvan “Post” in de naam 
verwijst naar de rijke geschiedenis van het pand.  

LOKAAL GENIETEN BIJ DE 
POSTKAMER 

Wist je dat hier in 
1648 een brouwerij 
stond? In 1971 kwam 
er een postkantoor.

Dorpsstraat 49 
depostkamerheerde.nl 

Probeer ook eens hun nachos!TIP
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KAART
In dit magazine staan veel locaties vermeld om te ver-
blijven of lekker te eten. Maar hoe vind je ze nou mak-
kelijk terug als je onderweg bent? 

Op visitheerde.com zijn alle horeca, verblijfslocaties 
en informatiepunten in een handige interactieve kaart 
verzameld! 

Dunique en Visit Heerde hebben samen deze 
online kaart ontwikkeld om bezoekers van de 
gemeente Heerde sneller wegwijs te maken. 

VISIT

HEERDE.COM/

KAART

OF SCAN DE QR-CODE

VIS
IT 
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VISIT HEERDE

Gerealiseerd door Dunique  
Online en creatief
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CLUB AESCULAAP

VELUWSE BEVEILIGING

FREDDY’S TOSTO

Voor jeugd vanaf 16 jaar is Club Aesculaap een  
begrip in de wijde omgeving. Iedere maand is er wel 
een themafeest, waardoor er een breed publiek wordt 
bereikt. Of dit nu een Oktoberfest of een disco party 
jaren ’70, ’80 en ’90 is. 

Neem een online rondleiding via de foto’s op Google.  
Dorpsstraat 38, Heerde facebook: Party Aesculaap

Midden in het centrum van het dorp Heerde kan je bij 
Freddy’s Tosto terecht voor de lekkerste tosti’s - de tosti 
gegrilde kip is absoluut een aanrader! Geniet daarbij 
van een heerlijk kopje koffie of wat verkoelends. 

Je kan bij mooi weer een terrasje pakken en genieten van 
het bruisende leven op het dorpsplein, waar regelmatig 
activiteiten plaatsvinden. Een must in de mooie omge-
ving van de Veluwe! Dorpsstraat 38, Heerde freddystosto.nl

Veluwse Beveiliging is een regionaal bedrijf dat zich 
inzet om iedere bewoner of bezoeker van de Veluwe  
zich veilig te laten voelen. Hiervoor zetten ze objectbe-
veiliging, mobiele surveillance, alarmopvolging, event- 
beveiliging en verkeersbegeleiders in. De kans is groot 
dat je een verblijf hebt in de regio die onder de verant-
woordelijkheid valt van Veluwse Beveiliging.
IR.R. van der Zeelaan 1, Wapenveld veluwsebeveiliging.nl

Het Heerdenaartje is hét gebakje van Heerde:  
hazelnootschuimgebak gevuld met mokkacrème. Een 
heerlijke traktatie dat ambachtelijk bereid is en vol 
van smaak is.

Om te garanderen dat je altijd dezelfde smaak krijgt, 
gebruikt de banketbakker vaste recepturen en zuivere 
grondstoffen van vaste leveranciers, met onder andere 
het verse fruit van Het Heerder fruithuis en het vlees 
van Uit de Bosch keurslager. “Alles wat je ziet, maken 
we zelf, van de taartbodem en de vulling tot en met de 
afwerking.” 

In de winkels staan de verkoopsters voor je klaar om uit-
leg te geven over de producten en de mogelijkheden voor 
jouw verjaardagsfeest, traktaties en relatiegeschenken.  

In de gezellige tearoom schenken zij heerlijke Peeze kof-
fie met als specialiteit cappuccino met slagroom! Hierbij 
mag natuurlijk de hazelnootschuimbol niet ontbreken, 
ook een specialiteit van Banketbakkerij Kamphorst!  En 
zomers is het terras een heerlijke plek om te genieten. 

SMUL VAN EEN 
HEERDENAARTJE OP HET 
TERRAS!  

Dorpsstraat 15, Heerde 
banketbakkerijkamphorst.nl 

Kom en geniet van 
de heerlijke pro-
ducten thuis, in de 
tearoom of op het 
terras!

Banketbakkerij 
Kamphorst is het 
gehele jaar geopend, 
met uitzondering 
van de zondag en 
feestdagen. 

LEKKER
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Het is allemaal begonnen als een gezellig oud bruin 
café. Door de jaren heen hebben er veel aanpassingen 
plaatsgevonden en is restaurant ‘de Spikke’ geworden 
tot wat het nu is. Inmiddels heeft de tweede generatie 
dit gezellige horecabedrijf voortgezet. 

Catering, snackbar en restaurant
Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden binnen het 
bedrijf. Ze beschikken over een deelbare zaal, catering 
service, een snackbar en een gezellig restaurant. In het 
restaurant of bij mooi weer op het gezellige terras kan 
men genieten van een heerlijk uitgebreid diner. Of be-
stel een ijsje bij de populaire snackbar. 

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden! Kom eens langs 
en ervaar de flexibiliteit en gastvrijheid. 

 

Restaurant ‘de Spikke’ is een eigentijds horeca bedrijf 
dat in 1965 zijn intrede heeft gedaan in de gemeente 
Heerde. 

VOOR IEDERE 
GELEGENHEID 

“We raden je graag 
een wijn aan die 
past bij je gerecht.”

Stationsstraat 8, Heerde 
despikke.nl  
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Net buiten het centrum op een mooie plek in Heerde, 
vind je de Watermolen, een gezellige koffie- en 
theeschenkerij. Een fijne plek waar een lekkere 
lunch en heerlijk huisgemaakt gebak geserveerd 
worden.

De Watermolen is gevestigd in een uniek gebouw op 
een prachtige locatie. De molenplaats werd al in 1499 
beschreven. Het huidige molengebouw is van 1924 
en tot 1963 heeft de molen altijd zijn werk gedaan als 
maalderij. Begin 2018 is het waterrad opnieuw in ge-
bruik genomen. Je kan aan de beek zitten, op het terras 
en binnen. De ruimte is zoveel mogelijk in oude staat 
gebleven waardoor het een industriële uitstraling heeft. 

Op deze locatie verzorgen ze ook inpakwerkzaamhe-
den voor bedrijven en maken ze cadeaupakketjes. De 
Watermolen is namelijk onderdeel van Zoethout, een 
bedrijf dat arbeid en activiteiten biedt aan mensen met 
een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. 

Beeklandseweg 13, Heerde
watermolenvanheerde.nl

zoethout.nl 

BIJZONDER GEZELLIG BIJ 
DE WATERMOLEN

Door de ligging aan 
verschillende wan-
del- en fietsroutes, 
zoals het Vosbergen-
pad, wordt de mooie 
rustige plek ook 
door toeristen goed 
gevonden.  
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H20, bijzonder 
stromend water

Opvallend veel beekjes vind je aan deze kant van de 
Veluwe. Het zijn geen natuurlijke beekjes, ze zijn door 
mensen gegraven in de 16e en 17e eeuw. Ze werden 
vooral gebruikt voor de aanvoer van water voor de 
aandrijving van watermolens, voor het maken van  
papier en later voor water voor de wasserijen.

Het begin van de beekjes, waar deze "ontspringen", 
wordt hier een spreng genoemd. De sprengen werden 
gemaakt door een gat te graven in de heuvel tot het 
grondwater bereikt was. Uit deze spreng stroomde 
dan het bronwater. Vaak werden meer sprengen ge-
graven, die met elkaar werden verbonden tot één beek.
Het zijn nu vaak landschapjes met een eigen natuur en 
het leefgebied van bijzondere planten en dieren zoals 
het klein wintergroen en de beekprik.

De sprengen en beken zijn belangrijk cultuurhistorisch 
erfgoed. Meer hierover te weten komen? Ga mee met 
een lokale gids of wandel zelf met de routeboekjes van 
de bekenstichting. 

bekenstichting.nl

NAT
UUR NATUUR

Kloosterweg 15, Wapenveld 
glk.nl

Het Kloosterbos in Wapenveld is klein, maar kent een 
unieke ligging! Het loopt vanaf het Veluwemassief uit 
in de IJsseluiterwaarden. Het krijgt bij hoog water 'nat-
te voeten'. Door deze ligging heeft het een bijzondere 
flora en fauna. Weidevogels als grutto, tureluur en wulp 
broeden hier. In het bos leven meerdere soorten spech-
ten. Zelfs bevers en een schildpad kan je hier spotten!
 
Hulsbergen wordt voor het eerst vermeld in 1370. In 
1407 vestigden zich hier de eerste volgelingen van 
Geert Groote, de grondlegger van de Moderne Devotie. 
De fraters bouwden er het fraterhuis St. Hieronymus, in 
de volksmond het klooster Hulsbergen genoemd.

NATUUR

ONTMOETING VAN VELUWE 
EN IJSSEL

Doe de paaltjeswan-
deling Klooster 
Hulsbergen (3,5 km). 
Deze start bij Vrieze's 
Erfgoed.
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Groteweg 54, Wapenveld 
vriezeserfgoed.nl 

Op het snijvlak van de Veluwe en de IJsselvallei in 
Wapenveld ligt bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed. 
Icoon is molen de Vlijt, al sinds 1600 prominent op 
deze locatie aanwezig. 

Elke zaterdag vanaf begin mei tot en met medio sep-
tember, zijn de streekwinkel, de molen en de bijenstal 
op het complex van 10.00 tot 16.00 uur open. Op het 
terrein zijn spannende activiteiten voor kinderen als 
een waterspeelplek en een avonturenpad om lekker te 
spelen. In de boerderij is een expositie over 'Uitgelicht 
uit de oorlogstijd' en in de vitrinewand van de schuur 
zijn de restanten van een Halifax DT 795 bommenwer-
per tentoongesteld. 

Op panelen binnen en buiten wordt het verhaal van 
Vrieze's Erfgoed verteld. Een erfgoed dat kon wor-
den gerealiseerd dankzij de schenking door molenaar 
Willem Vrieze. “Wij malen op de wind”, aldus de mole-
naars die van het volkorenmeel lekkere producten als 
een eigen pannenkoekenmeel maken. En dat betekent 
smullen in het horecapunt! Door de aanwezigheid van 
wandel- en fietsroutes, is Vrieze's Erfgoed ook een pri-
ma startpunt voor het verkennen van de omgeving.

MOLENERF MET EEN 
GASTVRIJ HART

Wist je dat molen 
de Vlijt een produc-
tiemolen is? In de 
streekwinkel kan je 
het meel kopen. 

CU
LT

UUR

Kanaaldijk 63 Wapenveld 
erveijzerman.nl

MELK, BOTER EN KAAS

Wist je dat het 
horecapunt de oude 
varkensstal was?

Eerste Nederlandse Zuivelmuseum
In Wapenveld wordt het verhaal verteld van de  
Nederlandse zuivelgeschiedenis, met de presentatie  
van diverse thema’s over zuivel. Een kijk en doe- 
museum, interactieve units die verhalen vertellen over 
bijvoorbeeld de melkslijter, een boerendochter of de 
directeur van de melkfabriek!

Tot nu toe ontbreekt in Nederland een echt zuivelmu-
seum, dus er zullen héél veel verhalen te vertellen zijn! 
Laat je verrassen!

De boerderij ligt verscholen achter twee markante 
beukenbomen. Vanwege de sobere leefwijze van de 
bewoners ging bijna elke vorm van modernisering aan 
de hoeve voorbij. Daarom biedt de boerderij uit 1898, 
een bijzonder inkijkje in het leven van toen. Zo kan je 
hier met eigen ogen zien wat én waarvoor een rosmo-
len is. De bakoven, bedstedes, meiden- en knechten-
kamers zijn allemaal bewaard gebleven, aan de inrich-
ting is vrijwel niets veranderd. De openstelling van het 
zuivelmuseum vindt eind 2020 plaats. 
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Gezellig Pannenkoekenhuis 
‘T Mussennest heeft buiten een mooi ruim terras en een 
kinderspeelplaats. Naast de heerlijke zoete en hartige 
pannenkoeken is er een uitgebreide menu- en ijskaart.

Alle gerechten worden bereid met authentieke streek-
producten, zo komt het meel van de plaatselijke mole-
naar. Het ervaren team maakt er telkens weer een feest 
van voor alle gasten, groot en klein. 
Groteweg 109, Wapenveld mussennest.nl

Boeken, informatie en een praatje
Dagelijks is Shalom op zoek naar de nieuwste uitgaven 
voor het assortiment. Ze hebben niet alleen christelijke 
boeken, ook verkopen ze boeken van lokale schrijvers 
en boeken over Wapenveld en omstreken. Daarnaast 
zijn ze Toeristen Informatie Punt van Visit Heerde. Ze 
geven graag informatie en ook voor een praatje in de 
winkel, ben je van harte welkom. 
Klapperdijk 36B, Wapenveld boekwinkelshalom.nl

13 geweldig mooie kilometers!
Bij ’t Mussennest start het Paddenpad. Wie de bijzonder-
heden wil ontdekken van het landschap rond Wapen-
veld, volgt de blauwe bordjes met klompjes. Je wandelt 
door de bossen, op de stuwwal en langs weilanden, over 
boerenerven en langs weteringen, struint door de uiter-
waarden en de Hoogwatergeul in het prachtige buiten-
gebied van Wapenveld. Cultuurhistorische elementen 
als gemalen en Vrieze's Erfgoed kom je onderweg tegen.

GEZELLIGE BOEKWINKEL IN WAPENVELD

PADDENPAD

NATUUR

Wapenveldseweg 3, Wapenveld
thewildkitchen.nl

Ze bieden de avontuurlijke buitenkok een uitda
gend programma. 

Samen de handen uit de mouwen voor een maaltijd 
van het houtvuur, waarbij de ingrediënten lokale, biolo-
gische producten en wild van de Veluwe zijn. De ingre-
diënten komen zo uit de natuur; wilde planten, bessen 
en kruiden, paddenstoelen en wild van de Veluwe. Dit 
gebeurt met respect voor de natuur. 

Voor groepen hebben ze thematische workshops. Wat 
dacht je van 'Eetbare paddenstoelen zoeken & bereiden', 
'Worst maken & bereiden' of 'Brood & Pizza bakken'.

The WildKitchen heeft haar eigen bijenvolken. De bij-
en halen hun stuifmeel en nectar gedurende het hele 
jaar uit de directe omgeving; het Zwolse bos en de ver-
spreid liggende heideveldjes. Honing komt tijdens deze 
workshop in verschillende recepten terug; zoet en har-
tig, warm en koud. Na afloop krijgt iedereen een potje 
Zwolse Bos & Heide Honing mee naar huis.

IN HET ZWOLSE BOS VIND 
JE THE WILDKITCHEN

Je kan op deze unie-
ke buitenlocatie ook 
je eigen activiteit of 
cursus organiseren.

RECREATIE
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Ooit werd dit bos door de stad Zwolle van Heerde ge-
kocht om schoon drinkwater voor de inwoners van de 
stad op te pompen. Er werd een geul gegraven waar de 
buizen voor de waterleiding in kwamen te liggen. Toen 
Zwolle het bos niet meer nodig had werd het eigendom 
van Staatsbosbeheer.

Het Zwolse bos is verrassend. Slingerende paden, hoge 
loof- en dennenbomen, vennetjes en heide op glooien-
de heuvels en als je goed zoekt vind je misschien wel 
de resten van die oude drinkwaterleiding…!

Hier kan je prachtig en rustig wandelen. Als je goed 
kijkt zie je op de zandpaden soms nog sporen, hoefaf-
drukken, van de wilde dieren die hier ’s nachts hebben 
gelopen. 

Zo kan je dus speuren naar sporen van edelhert, zwijn, 
ree, das of vos.

NAT
UUR NATUUR

OP PAD IN HET 
ZWOLSE BOS

TIP

Er is een paaltjesroute uitgezet van 6 km.
 
Startpunt P-plaats Kamperweg/Palenweg, 
(tegenover ingang Heerderstrand).



40

visitHEERDE

41

visitHEERDE

MOO
I

Dorpsstraat 43, Heerde
boschmanoptiek.nl

Bij het aanmeten van een bril of contactlenzen 
komt veel meer kijken dan je in eerste instantie 
zou verwachten. Hobby’s, werk, allergieën, afstand 
tussen beide ogen en de vorm van de ogen zijn 
maat gevend voor een optimaal en persoonlijk “kijk”  
advies. Omdat Boschman Optiek rekening houdt 
met al deze factoren en door jarenlange ervaring 
merk je, met een nieuwe bril of contactlenzen, écht 
het verschil tussen kijken en zien.

Met oog voor deskundigheid, klantvriendelijkheid en 
door goed te luisteren naar jouw wensen zijn ze in 
staat om het verschil te maken voor klanten. Draag 
je een bril, dan is niet alleen het scherpste zicht maar 
ook de montuurkeuze van belang. Om altijd de laatste 
montuurtrends in de winkel te hebben hangen, worden 
(internationale) beurzen bezocht. Hier presenteren de 
grote montuurmerken de nieuwste fashion statements 
én de laatste ontwikkelingen in techniek en materiaal. 

Benieuwd? Kom eens langs in hun winkel, Boschman 
Optiek geeft je graag een vrijblijvend advies!

HET VERSCHIL TUSSEN 
KIJKEN EN ZIEN

MOO
I

“Service staat bij 
ons voorop! Wij 
bieden altijd een 
passende oplos-
sing!”

Dorpsstraat 21, Heerde
dickandco.nl

Stap je bij DICK.AND.CO naar binnen, dan word je 
persoonlijk geholpen met een kundig stijladvies. 
Voor dames en heren is een uitgebreid assorti
ment, van zwembroek tot spijkerbroek. Ook ver
kopen ze mooie handgemaakte accessoires van 
lokale ondernemers. 

Het team wil je helpen jouw eigen stijl te ontdekken, 
zodat ze je zo goed mogelijk kunnen adviseren. Je kan 
met vrienden een avond reserveren of ze komen bij je 
langs om samen je kledingkast te bekijken. Want hoe 
dichter ze bij jouw stijl komen, hoe minder miskopen 
je doet. 

DICK.AND.CO is ook kritisch op hun eigen inkoopbe-
leid en probeert de juiste artikelen op de juiste momen-
ten te laten komen. Zodat je midden in de zomer nog 
een korte broek kan kopen en ver in de winter nog een 
winterjas. Daarnaast kopen ze merken in die bewust 
met hun grondstoffen omgaan. 

PERSOONLIJK & DUURZAAM

“Koop alleen maar 
artikelen waar je 
écht blij van wordt, of 
koop het niet.”

MOOI
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Zwolseweg 1B , Heerde 
modeboetiekhip.nl

Bij een aankoop 
in de outlet van 
Modeboetiek Hip 
steun je het goede 
doel “All Nations” en 
het eigen Hip label 
is geheel kinder- en 
slavenarbeidvrij 
geproduceerd!  

Modeboetiek Hip probeert maatschappelijk be
trokken te ondernemen. Hun kleding komt veelal 
uit Frankrijk of Italië en Modeboetiek Hip produ
ceert ook een eigen kledinglijn. Hierdoor kan je bij 
aankoop van een product met het Hip label er 100% 
zeker van zijn dat deze kleding schoon is: het is 
zonder kinder en slaven arbeid geproduceerd.  

In de winkel vind je het hele jaar door een outlet met af-
geprijsde kleding vanaf vijf euro en een tweedehands 
kledingrek met Hip kleding. Dit is kleding die maar en-
kele malen in de winkel is gedragen. De klanten met 
een kleine beurs zijn er blij mee en de opbrengst van 
dit rek komt ten goede aan familie in Zuid Afrika. Deze 
familie werkt en woont daar als onderdeel van “All 
Nations”, een stichting die overal ter wereld mensen 
helpt en stimuleert een maatschappelijk bestaan op 
te bouwen en om in hun eigen onderhoud te voorzien, 
onder andere door hulp bij het starten van opleidingen 
en nieuwe bedrijven. 

HIP EN MODEBEWUST  

Zwolseweg 2, Heerde
lingerievoorjou.nl

De vaste schare klanten van Vera Lingerie kan 
weer terecht in Heerde bij Be®Nice, zij verkopen 
Lingerie voor jou! 

Het assortiment is vernieuwd en uitgebreid. De win-
kel heeft nieuwe kleuren, een nieuwe sfeer en een 
zichtbaar breder assortiment. In een snelle scan zie je 
nachtkleding, onderkleding, badkleding en spakleding 
van allerlei merken. Ook loungekleding en travelkle-
ding hangt hier voor het uitkiezen. Deze boetiek is er 
voor íedereen, van meisjes tot dames, van jongens tot 
heren, met als basisingrediënten kwaliteit en comfort. 

Online & Personal Shopping
Op www.lingerievoorjou.nl is de webshop van Be®Nice 
lingerie voor jou te vinden. Alvast snuffelen, inspiratie 
opdoen, een afspraak maken of bestellen, het kan. De 
chathulp kan je online adviseren en jouw bestelling 
wordt in de regio persoonlijk afgeleverd. 

En wist je dat je naast online in alle rust de boetiek zelf 
ook kan bezoeken? Maak een personal shopping af-
spraak met één van de lingeriestylistes. 

KWALITEIT EN COMFORT 
VOOR ÍEDEREEN

Het team staat altijd 
klaar voor des-
kundig, persoonlijk 
advies in de warme 
sfeer van de boetiek. 

MOO
I
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Aan de Bonenburgerlaan in Heerde zit Electro World 
Van Aarst. Een familiebedrijf dat 86 jaar geleden 
begonnen is en continue de veranderingen van de 
tijd heeft bijgehouden. 

Voor de toerist met vaste standplaats verzorgden ze 
vroeger de sprietantenne, later de schotelantenne en 
inmiddels de glasvezelontvangst. 

Voor bezoekers en inwoners staan de deuren open; 
voor koelkasten en tv’s ben je aan het juiste adres. 

Thuis of op vakantie genieten van draadloze muziek 
kan met de oplossingen van Van Aarst. De vakmensen 
helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Juist 
als lokale ondernemer geven zij afgestemd advies voor 
het maken van de juiste keuze.

Kom gerust eens bij ze kijken of ga naar de webshop:  
electroworld.nl. 

LOKALE ONDERNEMER 
GEEFT AFGESTEMD ADVIES

Bonenburgerlaan 9, Heerde 
vanaarst.nl

Van sprietantenne 
naar glasvezel, Van 
Aarst blijft mensen 
verbinden.

MOOI

CITTASLOW HEERDE

Cittaslow is op een plezierige, gastvrije manier op 
menselijk tempo genieten van rust en ruimte. 

Dit betekent dat een gezond milieu, het versterken van 
de landschappelijke kwaliteiten en een goede infra-
structuur hoog op de agenda van de gemeente staan. 
De gemeente koestert daarom het cultuurhistorisch 
erfgoed, de plaatselijke tradities en het aanbieden en 
promoten van streekproducten.

Haal bij de Toeristen Informatie Punten in Heerde de 
Cittaslow fietsroute, de Heel Heerde of de Streek-
productenroute (zie pagina 10) om fietsend de Citta slow 
hoogtepunten van de gemeente Heerde te zien!

Heel Heerde fietsroute van 30 km
Volg de knooppunten: 94 - 04 - 93 - 28 - 97 - 58 - 51 - 
31 - 66 - 92 - 86 - 74 - 33 - 19 - 72 - 85 – 16 - 90 - 89 -  
30 - 88 - 83 - 27 - 22 - 95 - 14 -94 

Buitengewoon Buiten
Tuinderij Doorn

B&B Rustique
Lifewell

Eetit
HOES 

Koek en Ei
ECR Groot Stokkert
Stichting De Nijensteen

Jumbo Brinkman Heerde
Camping De IJsselhoeve

Camping De Mussenkamp
Minicamping de Tesseplekke

Puur! Het Hart van Heerde

DIT ZIJN 
CITTASLOW
SUPPORTERS 
IN DE 
GEMEENTE 
HEERDE:

Visit Heerde
Erve IJzerman
De Bankenburg
The Wild Kitchen
Museum Geelvinck

Werkdrukverlager
Wichers Veehouderij

Vrieze’s erfgoed / 
Stichting Molenbezit Heerde
Schaapskudde Epe-Heerde 
Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging (NBV), afd. Heerde
MFC De Verbinding (Vorchten)

Wereldwinkel Heerde
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Dorpsstraat 20 Heerde 
uitdebosch.keurslager.nl

AL MEER DAN 45 JAAR 
EEN BEGRIP IN HEERDE 
EN OMSTREKEN

“Het wordt pas een 
feest als je bij ons 
bent geweest.”

Uit de Bosch keurslager is gevestigd midden in het 
centrum van Heerde.

In de winkel vind je een uitgebreid assortiment aan 
vlees, vlugklaar producten, maaltijden, worst- en 
vleeswaren. Ook ben je er aan het juiste adres voor 
heerlijke hapjesschotels, salades en gourmetschotels. 
Bijna alle producten worden zelf gemaakt en zijn van 
het Blonde d‘Aquitaine rund en van het wroetvarken. 
Deze varkens hebben betere leefomstandigheden en 
wroeten de hele dag. 

Vooral in het BBQ-seizoen is er een fantastisch assor-
timent aan BBQ vlees, er zijn dan meer dan 40 soorten 
aan BBQ specialiteiten in de toonbank. Niet alleen de 
standaard BBQ producten, maar ook eend, hert en vis 
behoren tot het assortiment. Dus als je een geslaagde 
BBQ wil, kom bij ze in de winkel en laat je inspireren.

Bezorgen en bestellen via de webshop behoren ook tot 
de mogelijkheden.

VIS
IT 

HEE
RDE

Tweelingenlaan 57, Apeldoorn
dunique.nl

Benieuwd naar de totstandkoming van dit maga
zine? Dan is het hoog tijd om kennis te maken met 
Dunique, het creatieve bureau van Visit Heerde!

Een gezicht voor Visit Heerde
Voor het kijkje achter de schermen moeten we eerst 
een stapje terug in de tijd. Dankzij Dunique kreeg Visit 
Heerde in 2019 een gezicht: een gloednieuw logo, een 
huisstijl en een passende website. 

Visit Heerde Magazine
Na een succesvolle eerste uitgave van het magazine 
sloegen Dunique en Visit Heerde de handen ineen 
voor de realisatie van de tweede editie. Het maken van 
het magazine gaat in nauwe samenwerking met Erica 
Hottinga en Annemieke Baumann van Visit Heerde. Na 
het bepalen van de inhoud en het benaderen van rele-
vante, lokale ondernemingen, verzamelen Annemieke 
en Erica alle teksten en foto’s. Dunique maakt er één 
geheel van, zodat alles mooi opgemaakt en prettig lees-
baar wordt. Ook het uitzoeken van de juiste papiersoort 
en het boekje aanleveren bij de drukker komen hierbij 
kijken. Het eindresultaat ligt nu voor je!

VISIT HEERDE MAGAZINE: 
ACHTER DE SCHERMEN

“Onze roots liggen 
in Heerde! Door de 
samenwerking met 
Visit Heerde raken 
we keer op keer 
geïnspireerd om 
Heerde opnieuw te 
ontdekken.”

Team Dunique 

VIS
IT 

HEE
RDE
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MARKTEN

LANGS DE WEG

LEKKER VERS VAN DE TUINDER

Groenten en streekproducten
Tuinderij Doorn kweekt komkommers, tomaten, papri-
ka’s, pepers en aubergines. Deze groenten uit eigen kas 
zijn te koop in de streekwinkel of in de groent-o-maat. In 
de winkel vind je ook groenten van collega-tuinders en 
streekproducten. Tuinderij Doorn is lid van 'Toer de Boer 
op', de fiets- en wandelroutes voeren je langs tal van 
theetuinen, kunstateliers, boerderijwinkels en bijzondere 
overnachtingsadressen in de IJsselvallei. Kerkdijk 3, Heerde  

tuinderijdoorn.nl 

Vul je fietstassen
Op de fiets of met de auto kom je ze overal tegen, de 
stalletjes langs de weg met scharreleieren, groenten 
uit de moestuin, onbespoten fruit, honing en walno-
ten. Zorg voor gepast (klein)geld en doe je geld in de  
‘honesty box’, zoals de Engelsen het zo mooi noe-
men. Wist je dat er ook veel minibiebs langs de weg te  
vinden zijn? 
Kijk ook op de Facebookgroep Boerderijwinkels van Heerde en omgeving

VERSE & VELUWSE PRODUCTEN

LOKALE PRODUCTEN 

Supermarkt Plus van den Hoven, al bijna 20 jaar 
gevestigd in Heerde, is bekend om het grote assor
timent versproducten. 

Naast een ruime groente- en fruitafdeling heeft de win-
kel een eigen bakkerij en een eigen slagerij. Er zijn veel 
complete maaltijden verkrijgbaar, die vers in de winkel 
worden gemaakt; ook wordt er dagelijks heerlijke kip 
gegrild. Verder is er een ruim aanbod aan echt Veluwse 
producten verkrijgbaar.  

Liever laten bezorgen? Online voor 23.00 uur bestellen 
betekent de volgende dag in huis. Wie per express be-
stelt, kan de boodschappen na twee uur verwachten. 

Brandstraat 1, Heerde
plus.nl 

Koop lokaal, steun ze allemaal
Wekelijks is er op dinsdagochtend in Wapenveld en 
op vrijdagmiddag in Heerde een markt. Groente, fruit, 
vlees, brood en nog veel meer waren kan je er ko-
pen. In de zomer kan je de Eiermarkt in Veessen, de 
Hessenmarkt in Heerde en de Zomermarkt in Wapen-
veld bezoeken. We houden in Heerde ook erg van rom-
melmarkten en die worden regelmatig georganiseerd. 
Klapperdijk, Wapenveld
Bonenburgerlaan, Heerde

Stationsstraat 29, Heerde
jumbo.com 

JUMBO Brinkman Heerde is een lokaal betrokken 
supermarkt waar je terecht kan voor streekpro
ducten.

Meel van molen de Vlijt, aardbeien van familie Bronsink 
en groenten uit de kassen van Tuinderij Doorn. 

Ze helpen graag met de boodschappen, die ook online 
besteld en bij je bezorgd kunnen worden. Of je laadt de 
boodschappen in bij het Pick up Point. 
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Van den Hoven-Heerde
Van den Hoven-Heerde

Van den Hoven-Heerde

Gezondheidscentrum 
Brinklaan 15, Heerde             

Huisartsen: 
0578 - 69 81 80

gezondheidscentrum-
heerde.nl

Spoed 
Arts Spoedgevallen 

Heerde overdag:    
0578 - 69 81 81

Huisartsenpost Zwolle 
Dokter van Heesweg 2, 

Zwolle

Arts Spoedlijn 
avond-nacht-weekend:  

0900 - 333 6 333

Apotheek   
Brinklaan 15, Heerde    

           
0578 - 69 27 90

        

MEDISCHE INFORMATIE 

Gezondheidscentrum Heerde is er voor gasten en inwoners van gemeente Heerde bij 
gezondheidsvragen en -problemen. 

Het centrum is rolstoeltoegankelijk en gemakkelijk bereikbaar, ook met het openbaar 
vervoer. In de directe omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen.

Dierenarts  
Vosbergerweg 6, Heerde          

0578 - 69 13 68



TOT Z IENS!  WWW.VISITHEERDE.COM

NATUURLIJK 
EN ACTIEF 
RECREËREN

VOOR  

LEUKE T
IPS 

EN N
IEUWE 

WEETJES

Speel mee!

SPEEL MEE!
Onderstaande foto is in Heerde gemaakt, 
maar weet jij waar? Doe mee met onze digi-
tale speurtocht. Het antwoord - én nog meer 
zoekplaatjes - vind je op onze website. Ga 
naar de website of scan de QR-code. Veel 
speurplezier! visitheerde.com/speelmee

SCAN 

VOOR HET  

ANTWOORD!


