Scan de QR-code en start onze fietstocht samen met Rabobank. Maak bovendien
deze zomer kennis met eerlijk eten uit de korte keten. Bestel online, rechtstreeks bij
de boer. Gewoon lekker lokaal dus. Rabobank wenst je een smaakvolle fietstocht!

Fiets langs de boerderijen en geniet van het platteland in omgeving Harskamp

De fietstocht is ongeveer 30 km lang en op eigen gelegenheid te fietsen van 19 juli tot en met 3 september 2021.
De bedrijven zijn dit jaar helaas niet fysiek te bezoeken*, maar digitaal kennis maken kan wel! Scan daarvoor bij
het bedrijf de QR-code** op het informatiebord aan de weg. Of neem een digitaal kijkje door hieronder op de
naam van het bedrijf te klikken. Deelname aan deze fietstocht is op eigen risico.

Startpunt: Parkeerplaats voormalige gebouw
coöperatie Wekerom, bij rotonde Lage Valkseweg
en Edeseweg te Wekerom.
1. Rotonde oversteken, richting Otterlo.
2. Eerste links Esserbroekweg.
3. Einde links Damakkerweg.
4. Einde links Lange Heideweg.
5. Einde rechts Laarweg.
6. Eerste links Westenengerdijk.
7. Voorrangsweg (Edeseweg) oversteken.
8. Achter bushalte fietspad op.
9. Einde fietspad rechts Westenengseweg.
10. Aan de linker kant:
Familie van Ginkel - legpluimvee
Westenengseweg 5A, Harskamp
11. Weg vervolgen, einde links Blaakweg.
12. Aan de linker kant:
Boerderijwinkel/ vleesveebedrijf v.d. Brink
De Blaak, Blaakweg 16, Harskamp
13. Hier keren en terug Blaakweg volgen.
14. Blaakweg wordt Westenengseweg (rechtdoor,
niet rechts)
15. Weg volgen, wordt Velkemeensedijk.
16. Tegenover Breakerweg links, (bij nr 37, zandweg
op).
17. Splitsing links aanhouden, is weg volgen.
18. Einde links.
19. Eerste links Hulstweg.
20. Links Dwarsgraafweg.
21. Eerste links Westerhuisweg. Na 1 km:
Mts A. A. van Essen en E. Moerman - melkvee
Westerhuisweg 19, Harskamp

22. Hier keren, weg volgen, wordt Laageinderweg.
23. Tweede links Muldersweg.
24. Einde rechts.
25. Eerste links Essenerweg.
26. Eerste links Puurveenseweg.
27. Rechts aanhouden Vinkekampweg.
28. Aan de linker kant:
Geresteijn Loonbedrijf BV - loonwerk
Vinkekampweg 6, Kootwijkerkbroek
29. Weg vervolgen, einde links Donkervoortweg.
30. Einde rechts, daarna gelijk links (Rulerweg).
31. Rechtsaf Zeggelaarseweg (zandweg).
31. Einde links Hessenweg.
32. Aan de rechter kant:
Kok-Geuze VOF - kalveren
Hessenweg 133, Lunteren
33. Weg vervolgen, eerste links Overwoudsesteeg.
34. Einde links Ruitenbeekweg.
35. Eerste rechts Duivenkampweg.
36. Einde rechts Kattenbroekerweg.
37. Einde links Meulunterseweg.
(je komt nu langs ’t Schuurtje)
38. Einde rechts Lage Valkseweg.
Eindpunt (tevens startpunt): Parkeerplaats
voormalige gebouw coöperatie Wekerom, bij
rotonde Lage Valkseweg en Edeseweg, Wekerom.

* Sommige bedrijven zijn wel te bezoeken tijdens een activiteit op afspraak. Kijk voor meer info op www.kijkenbijdeboer.nl.
** Open met de smartphone de camera-app en richt op de QR-code. Tik op de melding om de link te openen.
Werkt dit niet? Download en gebruik dan een QR-scanner app in de App Store of Google Play Store.

Aanbieding Puur Dichtbij
PuurDichtbij
Verse, gezonde en duurzame producten uit de buurt!
Driekwart van wat we eten komt met een boot, vliegtuig of vrachtwagen uit het buitenland. Terwijl je bij
jou om de hoek honderden boeren en andere voedselmakers vindt. Dat is best een beetje raar
toch? PuurDichtbij wil het jou makkelijker maken om lekker lokaal te eten. Met verse, gezonde en
duurzame producten uit de buurt. Dat is beter voor jou, beter voor het milieu en beter voor de boer.

Benieuwd naar de lekkerste producten van
boeren uit jouw omgeving?
Maak het jezelf gemakkelijk met
de introductiebox van PuurDichtbij. Die zit boordevol
lekkers uit de buurt en is verrassend voordelig.
De smaakvolle box heeft een waarde van 50 euro en
je betaalt nu tijdelijk maar 35 euro*. Bovendien
wordt de box gratis bij je thuis bezorgd. De box is te
bestellen via: www.puurdichtbij.nl/box

Aanbieding Eerlijk eten uit de streek
Eerlijk eten uit de streek – Lekker, verantwoord voedsel en
samenwerken aan gezonde (w)aarde.
Eerlijk Eten brengt een eerlijk regionaal voedselsysteem tot stand waar boeren en consumenten in de regio
zich aan elkaar verbinden en een gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het voedsel- en
ecosysteem voelen. Bij Eerlijk Eten uit de Streek kun je kiezen uit vijf soorten abonnementen voor onder
andere groenten, aardappelen, eieren en zuivel. Ook kan je via de webshop losse items bestellen zoals
vlees, brood, pasta en meer! De prijzen van de verschillende abonnementen vind je terug op de website
www.eerlijketenuitdestreek.nl

Neem je nu een abonnement af?
Dan krijg je een unieke rondleiding* op één van
de deelnemende boerderijen.
Stuur na het afsluiten van je abonnement een mail
naar info@eerlijketenuitdestreek.nl o.v.v.
Aanbieding ‘Kijken bij de Boer’. Wij nemen dan
contact met je op voor het inplannen van de
rondleiding.
*Aanbiedingen zijn geldig van 19 juli t/m 3 september 2021

