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Start de dag met een prachtige route
door de gemeente Oude IJsselstreek,
om af te sluiten met een heerlijk
zelfgemaakte Achterhoekse pizza!

Maak een stop bij verschillende lokale
streekproducenten en ondernemers,
verzamel de ingrediënten voor de pizza
en luister naar het verhaal over het
landschap in de Oude IJsselstreek.
Wanneer jullie alle ingrediënten
verzameld hebben keren jullie weer
terug naar Natuurlijk Buiten, waar jullie
samen van de verzamelde ingrediënten  
je eigen Achterhoekse pizza maakt!

ACHTERHOEKSE STREEKPRODUCT  
PIZZA WORKSHOP

Een workshop met echte
Achterhoekse ingrediënten van
kwaliteit. Het hoeft niet van ver te
komen om lekker te zijn. Proef
het echte Italiaanse vakmanschap,
gewoon hier in de Achterhoek!



Boodschappenmandje

START NATUURLIJK BUITEN

Start van de dag
De dag start op het terras van
Natuurlijk Buiten met koffie en thee.
Hier wordt de uitleg van de
streekproductenroute gegeven.
Daarnaast ontvangt de bezoeker
de benodigdheden voor de route:
routekaart, boodschappenmandje,
boodschappenlijstje, en het
vervoersmiddel. Ook wordt het
eerste deel van het verhaal over
het landschap van de Oude
IJsselstreek verteld.

Inclusief

Routekaart

Dagvullend programma

Vervoersmiddel 

Boodschappenlijstje

Workshop Achterhoekse pizza maken



START NATUURLIJK BUITEN

Verhaal landschap Oude IJsselstreek
 

Wist je dat er miljoenen jaren geleden haaien en walvissen zwommen in de
Achterhoek en de Oude IJsselstreek? Door de ijstijd veranderde dit doordat er meer
dan 200m dik landijs over de woestijnen en steppen schoven. Hierdoor is een woest

rivieren- en duinenlandschap ontstaan. Vroeger leefden hier Neanderthalers,
mammoeten, hyena’s en wisenten, gaaf he. De rivier de Oude IJssel was vroeger
een meanderrivier. Een meanderrivier is een rivier met heel veel bochten. In de

buiten bocht stroomt het water snel. Zo snel dat het water het bodemateriaal uit de
buitenbocht schuurt waardoor er steeds grotere lussen in de rivier ontstaan. In de
binnenbocht stroomt het water langzaam. Hierdoor blijven zand en klei liggen. De

rivier is door de jaren heen vaak verandert. Dit zorgde voor klachten van onze buren
in Duitsland, de watermolens en de ijzerindustrie. Daarom werd er in 1880 besloten

om de rivier anders in te richten.
 
 



STOP 1.  DRU VVV
INSIPRATIEPUNT

Zevenmijlslaarzen

Zet een stap op de
zevenmijlslaarzen en maak kennis
met de gemeente Oude
IJsselstreek. Maak sprongen door
de gemeente door met je voeten op
de punten op de kaart te gaan
staan. Het scherm laat zien wat er
te beleven is in de gemeente Oude
IJsselstreek. Ontdekt waarom de
maakindustrie en de ijzerhistorie in
de Oude IJsselstreek zo belangrijk
zijn geweest en nu nog steeds
belangrijk zijn!

De eerste stop

De eerste stop is bij het Dru
VVV inspiratiepunt. Hier wordt
het verhaal van het landschap
van de Oude IJsselstreek
verteld aan de hand van de
tentoonstellingen van
waaronder stukken oer.



Verhaal landschap de Slaege 
De Slaege ligt in het gebied dat bestaat uit rivierenlandschap.
Hierover leren jullie later meer! De Slaege is een afgesloten
laaggelegen gebied dat grenst aan de Oude IJssel en aan de
Keizersbeek. In dit stroomgebied komt moerasijzererts voor in
de vorm van harde lagen, deze harde lagen worden ook wel
oerbanken genoemd. Bij het ploegen en bewerken van de
grond komen er soms brokken oer naar boven. Het oer heeft
een sponsachtige structuur, voel maar! De grond en het gebied
van de Slaege is in het verleden meerdere keren overstroomd.
Dit klinkt erg, maar dat is het niet, want door de overstroming is
er een laag slib afgezet. Waardoor de grond erg vruchtbaar is
geworden. Het slib, ook wel de lichte rivierklei gecombineerd
met het bonkige oer zorgen ervoor dat wij oergranen kunnen
telen!

STOP 2. DE SLAEGE

Activiteiten op
locatie

 
-Verzamelen
ingrediënten
-Voelen van de
sponsachtige
structuur van het oer
-Verschillende
oergranen bekijken



STOP 3. WIJNGOED MONTFERLAND

Verhaal rivierenlandschap
Wist je dat Wijngoed Montferland ook in
het rivierenlandschap is gevestigd? De
lage gelegen delen van de gemeente

overstroomden erg vaak. Daarom waren
die plekken niet geschikt om te wonen.

De mensen in de Oude IJsselstreek
gingen op hogere gronden wonen, ook
wel op de oerwallen en stroomruggen.

Op de oerwallen zijn is veel beplanting te
vinden in de vorm van bomenrijen,

boomgaarden en houtsingels. 

Activiteiten op locatie
-Rondleiding met kijkje in de
wijngaard, de wijnkleder en

wijnmakerij (inclsuief proeverijtje)
-Verzamelen ingrediënten



STOP 4. BIO BOERDERIJ KEUPER
Landschap verhaal Bio boerderij Keuper

Wist je dat wij het erg belangrijk vinden op onze boerderij dat het landschap versterkt en
behouden wordt. Ook wij hebben een rivierenlandschap. Onze hoogstamboomgaard, met
de lekkerste appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen en meidoornhaag zijn karakteristiek

voor het landschap waarin onze boerderij zich bevindt. Wij hebben wilgensingels en
solitaire bomen geplant. Solitair is een moeilijk woord voor bomen die groeien zonder dat

de gene die ze heeft geplant er naar om hoeft te kijken. Wat wel belangrijk is voor een
solitaire boom, is dat de boom genoeg ruimte heeft om te groeien zonder dat er andere

bomen in de weg staan. Bijzonder he?

Onze boerderij
De belangrijkste dieren op onze boerderij zijn
onze koeien van het Fries-Hollandse ras. Wist

je dat dit rast vroeger het meeste voorkomende
ras in Nederland was, maar het nu een

zeldzaam huisdierras is? Onze koeien zijn
dubbeldoel koeien, dat betekent dat ze geschikt

zijn voor het produceren van melk, maar ook
voor het vlees. Onze koeien krijgen voer van

ons eigen land met grassen, klavers en
kruiden. Belangrijk om te weten is dat het voer

vrij is van kunstmest en andere chemische
middelen! Dit zorgt niet alleen voor gezonde

koeien, maar ook voor gezondere en
lekkerdere melk, kaas en vlees. Onze

melkkoeien en het oudere jongvee grazen van
maart t/m oktober dag en nacht buiten. Maar
als de bodem het toe laat gaan de koeien in

februari vaak al even naar buiten.

Activiteiten op locatie
-Verzamelen ingrediënten
-Rondleiding op de
boerderij
-Maak je eigen boter!



Verhaal Kampenlandschap
We zijn aangekomen waar we zijn gestart, B&B Natuurlijk
Buiten. De B&B is de enige onderneming die niet in het

rivierenlandschap is gevestigd. De B&B is gevestigd in het
kampenlandschap. Een kamp is een kleine individuele akker,

waar vroeger ieder gezin zijn eigen bouwland bewerkte.
Omdat de akkers beschermd moesten worden tegen vee en

wilde dieren werden deze akkers omgeven met houtwallen en
houtsingels. De grond in het kampenlandschap was arme
grond, waardoor boeren mest op het land gooiden voor de

bemesting. De landbouw op deze akkers bestond
voornamelijk uit graanteelt op de akkers en vee op de natte

gronden langs de beken.  

STOP 5. NATUURLIJK BUITEN



STOP 5. NATUURLIJK BUITEN

Nu jullie meer weten over het landschap in de
gemeente Oude IJsselstreek is het tijd om de
laatste ingrediënten uit de moestuin te halen.
Wanneer deze ingrediënten zijn verzameld
kunnen jullie beginnen met het maken van

jullie echte Achterhoekse pizza. Te beginnen
met het maken van het pizzadeeg en de

pizzasaus. Pak de recepten erbij en ga van
start! Wanneer jullie klaar zijn kunnen jullie je

eigen bol deeg rollen, beleggen en op de
pizzaschep leggen. Na een paar minuten

wachten is jou eigen Achterhoekse pizza klaar.
En zeg nou zelf je hoeft niet ver weg te gaan

voor lekker eten!



Fles wijn (rood, rosé of wit)

Boodschappenlijstje

500 gram bloem

Rundersalami

Courgette 
 

Blok kaas

1500 gram tomaten

Paprika
 



Doe de bloem in een kom. Voeg de gist en het zout toe maar zorg dat het
elkaar niet raakt. Zout neemt de werking van gist af. Dit gebeurt ater bĳ
het mengen wel, maar dat is verder geen probleem. Voeg een scheutje
olĳfolie toe en het water. Meng het met een vork tot een bal.
Vet je werkblad in met wat zonnebloem olie. Kneed nu het deeg in
ongeveer 8 minuten tot een soepel deeg. Het deeg is klaar als het bĳ het
uit elkaar trekken een vliesje vormt. Zoals een kauwgombal.
Laat het deeg op een warme plek in een ingevette kom rĳzen, gedurende
een uur onder een natte theedoek.
Rol je deeg uit (of druk het als een echte Italiaan uit met je handen. en
beleg het met al jullie lekkere verzamelde ingrediënten
Bak de pizza’s in ongeveer 2 minuten
Geniet van je heerlĳke eigen Achterhoekse pizza!

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zo maak je het

500 gram bloem

10 gram zout

Scheutje olijfolie

7 gram gedroogd gist

320 milliliter lauwwarm

water

 

4 personen 30 m�nuten

Achterhoeks pizzadeeg

INGREDIËNTEN



4 personen 25 m�nuten

Fruit de knoflook in de olĳfolie.
Voeg de tomaten en oregano of Italiaanse kruiden toe en smoor met het
deksel op de pan tot een dikke saus.
Pureer de saus en breng op smaak met zout en peper. Laat de saus een
beetje afkoelen, bestrĳk de pizzabodem ermee en laat de randen van het
deeg vrĳ. Bestrĳk de deegrand met wat olĳfolie.

1.
2.

3.

Zo maak je het

4 teentjes knoflook (gehakt)

8 eetlepels olijfolie

1500 gram tomaten (in

stukjes)

2 eetlepels verse oregano

(gehakt)

1 theelepel Italiaanse

kruiden

 

Achterhoekse pizzasaus

INGREDIËNTEN

https://www.boodschappen.nl/knoflook/
https://www.boodschappen.nl/recept/groente/tomaat/


Elektrische scooter routekaart

1.Natuurlijk Buiten - Dru Industriepark
2.Dru Industriepark - De Slaege

3.De Slaege - Wijngoed Montferland
4.Wijngoed Montferland - Bio boerderij Keuper

5.Bio boerderij Keuper - Natuurlijk Buiten



Tuk Tuk routekaart

1.Natuurlijk Buiten - Dru Industriepark
2.Dru Industriepark - De Slaege

3.De Slaege - Wijngoed Montferland
4.Wijngoed Montferland - Bio boerderij

Keuper
5.Bio boerderij Keuper - Natuurlijk Buiten



Benodigdheden activiteiten

Start Natuurlijk Buiten
-Koffie & thee
-Routekaart

-Boodschappenmand
-Boodschappenlijstje

-Vervoersmiddel

Stop 2 de Slaege
-Sponsen voor elk kind 1

-Oergranen
-Tarwe boem

Stop 3 Wijngoed Montferland
-Wijn fles per gezin

-1 fles rosé, 1 fles wit, 1 fles rood
(proeverij)

-3 verschillende druiven soorten
(proeverij)

 

Stop 4 Bio boerderij Keuper
-Slagroom

-Voorraadpotjes per kind 1
-Kaas
-Vlees

Eind Natuurlijk Buiten
-Tomaten

-Groenten (paprika, courgette, ui, rucola,
knoflook)

-Appel perensap
-Zout

-Olijfolie
-Gist

-Recepten
-Beslagkommen

-Theedoeken
-Staafmixer

-Borden
-Bestek

-Wijnglazen
-Glazen
-Pannen

-Pizza oven
 



Stappenplan arrangement maken

Identificeren stakeholders
Analyse van de stakeholders
Visualiseren van de stakeholders
Het inzetten van stakeholders

In kaart brengen van mogelijke samenwerkingen via
stakeholdermanagement

1

2

5

7

3

4

6

Het afnemen van interviews met de stakeholders die
uit het stakeholdermanagement naar voren zijn
gekomen.

In kaart brengen huidige samenwerking

Samenwerkingspartners ondervragen naar welke
randvoorwaarden zij stellen aan een samenwerking

Randvoorwaarden van samenwerkingspartners in
kaart brengen

Deskresearch doen naar welke doelgroepen de
gemeente bezoeken.
Samenwerkingspartners ondervragen welke
doelgroepen zij ontvangen

In kaart brengen van de huidige doelgroepen

Samenwerkingspartners ondervragen welke
doelgroepen zij willen ontvangen.
Deskresearch doen naar rendabele doelgroepen

In kaart brengen van de gewenste doelgroep

Deskresearch naar de huidige trends en
ontwikkelingen in foodbeleving toerisme en naar
streekproducten 

In kaart brengen van de trends en ontwikkelingen

Deskresearch doen naar de best practices met
betrekking tot foodbelevingen

In kaart brengen van de best practices

8Breng alles bij elkaar en maak je eigen arrangement!


