
KOM met de fiets NAAR
KOM IN DE KAS!

ZATERDAG 7 APRIL VAN 10.00 T/M 17.00 UUR

Er is weer genoeg te beleven tijdens Kom in de Kas. U kunt volop kijken, ruiken en proeven van de mooie, verse, gezonde en veilige producten uit tuinbouwgebied Koekoekspolder bij IJsselmuiden. Het thema dit jaar is: Kleurrijke Toekomst!
Voor de kinderen zijn er spannende attracties, zoals een echte klimtoren, een skelterbaan, diverse springkussens en proeverijen. Kortom: een geweldig uitje voor het hele gezin!

Meer informatie:  KOMINDEKASIJSSELMUIDEN.NL
Psst... Heeft u geen eigen fiets tot uw beschikking? Op het station van Kampen zijn circa 20 OV-fietsen beschikbaar. Wanneer u een NS-fietsabonnement heeft kunt u hier gebruik van maken.
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KLAAR VOOR DE START?
z  Vertrek vanaf Stationsplein 

Kampen: eerst op de 
bankjes bij het station 
nog even genieten van 
het mooie stadsfront van 
Kampen. 

z  Burgemeester van 
Engelenweg: halverwege 
t.o. de R.K.- kerk is een 
kiosk, hier kan even gestopt 
worden bijv. voor een lekker 
ijsje 

z   R.A. Koekoeksweg  
(ter hoogte van kruising  
met Plasweg) 

z   L.A. Parallelweg 

BEZOEK 1
Paprikakwekerij Noorland
(groene en rode paprika’s) 

Tip:  Ook even stoppen bij de 
tomatenautomaat van 
familie Van den Belt

z     R.A. Hartogsweg  
Bloemenstalletjes bij 
Kwekerij Hoogendoorn en 
de Koekoeksbloem

BEZOEK 2
Witlofkwekerij Withlove CV
(bekijk de trek van witlof 
in het donker)  
z   R.A. Verkavelingsweg

BEZOEK 3
Kwekerij Wouters
(genieten van voorjaarskleuren 
–en geuren in de kas: violen en 
geraniums)  

z   R.A. Hagendoornweg  
z   R.A. Middenweg

BEZOEK 4
Van Enk tuin- en perkplanten
(nog meer voorjaar!) 
 
z    L.A. Tuindersweg

BEZOEK 5
Tomatenkwekerij Van den Belt
(kijken, ruiken en 
proeven van heerlijke 
tomaten)

BEZOEK 6
Aardbeienkwekerij Kalter
(aardbeien, aardwarmte, 
streekproducten
en nog heel veel meer)  

z   Weg rechtdoor vervolgen 
= Koekoeksweg. 

z    L.A. Oudendijk
z    L.A. Woldweg

BEZOEK 7
Komkommer Kwekerij Voorhof 
(aan de Woldweg 3)

z   R.A. Oudendijk
z    L.A. Koekoeksweg
z  Aan het eind van deze weg 

weer  L.A. Burgemeester 
van Engelenweg  

z  Deze weg blijven volgen tot 
aan NS-station Kampen

FIETSROUTE 
NS-station Kampen en Kom in de Kas

(Koekoekspolder IJsselmuiden)

DATUMZaterdag 7 april van 10.00 t/m 17.00 uur
LENGTE ROUTE10 km


