
(H)EERLIJK IJSSELDELTA -
MASTENBROEK
MASTENBROEK
ROUTE 32 km
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(H)eerlijk IJsseldelta - Mastenbroek
Hoe kom ik bij het startpunt?
U start bij het NS-station aan het Stationsplein 1 in Kampen. In de nabijheid van het station kunt u fietsen huren
en de auto parkeren. Een andere startlocatie is de biologische schapenmelkerij De Vreugdehoeve. Ook hier
kunt u de auto parkeren en de fietstocht beginnen met een lekker kopje koffie of thee. Tijdens de route fietst u
door tuinbouwgebied de ‘Koekoekspolder’. Hier zijn geen fietsknooppunten, maar kunt u speciaal geplaatste
bordjes volgen.

42 Fietsknooppunt 42

4,3 km

03 Fietsknooppunt 03

9,5 km

1 Theehuis Zalkerveer

9,5 km

2 De Vreugdehoeve

>= 100 meter van route vandaan

3 Museum De Kroon

9,8 km

06 Fietsknooppunt 06

10 km

4 Scharrelkippenboerderij Heuvel

>= 100 meter van route vandaan

07 Fietsknooppunt 07

14 km

Let op: volg vanaf hier, linksaf de Oude
Wetering, en Schaapsteeg, om vervolgens
op de Kamperzeedijk linksaf het fietspad op
te gaan, richting knooppunt 22.

16 km

5 Polderzicht Mastenbroek

17 km

22 Fietsknooppunt 22

19 km

28 Fietsknooppunt 28

21 km

Let op: ga hier linksaf de Van Asseltweg op,
en volg de bordjes '(H)eerlijk IJsseldelta'.

22 km

6 Rustpunt en Pluktuin

>= 100 meter van route vandaan

7 Tomatenkwekerij Van den Belt

>= 100 meter van route vandaan

Let op: volg vanaf hier, linksaf het fietspad
langs de Grafhorstweg tot en met de
rotonde. Bij de rotonde linksaf de Plasweg
op richting knooppunt 45.

28 km

45 Fietsknooppunt 45

30 km

Einde van de route



(H)eerlijk IJsseldelta - Mastenbroek
32 km

1 Theehuis Zalkerveer
.
Aan de Zalkerdijk, bij het Zalkerveer naar
Zalk, is een theehuis gevestigd. De IJssel
maakt hier een scherpe bocht, wat een
prachtig uitzicht over de rivier geeft vanaf
het terras van het theehuis. Het veer en het
theehuis maken onderdeel uit van Stichting
Phildelphia. www.zalkerveer.nl/theehuis

2 De Vreugdehoeve
richting knooppunt 2 en terug
Bij De Vreugdehoeve valt veel te beleven.
Zo kunt u een kijkje nemen bij de schapen in
de stal en heerlijke eigengemaakte
producten kopen in de boerderijwinkel.
Terwijl de kinderen zich in de speeltuin
vermaken, kunt u op het terras genieten van
een lekker hapje en drankje.
www.devreugdehoeve.nl

3 Museum De Kroon
.
Deze doorrijschuur, behorend bij de
vroegere herberg de Kroon, is gerestaureerd
en in een klein gedeelte daarvan is nu het
kleinste museum van Nederland gevestigd:
Museum De Kroon. Hier kunt u de
levensloop zien van de beroemdste
dorpsgenoot, de weerman Jan Pelleboer.

> ontdek meer op de volgende pagina



4 Scharrelkippenboerderij Heuvel
.
Dit bedrijf produceert het IJsseldelta-ei,
gelegd door zo’n 45.000 vrije uitloop- en
scharrelkippen. Op de boerderij is een
zelfbedieningsautomaat waar u heerlijke
eieren en andere huisgemaakte producten
kunt kopen. www.heuveleieren.nl

5 Polderzicht Mastenbroek
.
Geniet van het platteland en neem een kijkje
in het leven van de boer. Bij de oprit van de
boerderij is een speciaal kaasverkooppunt
met de ‘Red de Rijke Weide Kaas’. Met de
opbrengst van de kaas ondersteunt u de
weidevogels in Nederland.
www.polderzichtmastenbroek.nl

6 Rustpunt en Pluktuin
Hartogsweg 1, IJsselmuiden
In de kleurrijke pluktuin zoek je op je gemak
je eigen boeket bloemen bij elkaar. Na het
plukken kun je nog even met een kopje
koffie en iets lekkers uitrusten in de gezellige
zitjes aan het water. Kijk voor openingstijden
van de pluktuin op:
facebook.com/plukkenbijhet

> ontdek meer op de volgende pagina



7 Tomatenkwekerij Van den Belt
Versautomaat
Hier worden heerlijke, gezonde tomaten
geteeld die u de pure smaak van de
IJsseldelta laten ervaren. Via de gekoelde
zelfbedieningsautomaat kunt u verse
tomaten uit eigen kas kopen.
www.vandenbelttomaten.nl

https://vandenbelttomaten.nl/ (www.vandenbelttomaten.nl)
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