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Voorwoord

 Ontsnappen aan de waan van de dag, tot rust komen, 
genieten van familie, vrienden en van de omgeving. 
Het Vechtdal is bij uitstek een prachtige plek waar 

dit kan. Want hier vind je mooie fietsroutes door de 
natuur, goede wandelpaden en mooie plekken waar je 

uitstekend kunt recreëren, op land ėn op het water.

Zelf ben ik geboren en getogen in 
Hardenberg, de gemeente die in 2018 
is verkozen tot meest toegankelijke 
gemeente van Nederland. Daar ben ik 
natuurlijk enorm trots op. Ik heb de 
afgelopen jaren gemerkt dat het inclusief 
denken meer en meer in het DNA van de 
Hardenbergers is gaan zitten. Bij politici, 
bij ambtenaren, bij ondernemers, ook in 
de recreatiesector. Zo zijn veel restaurants 
en andere horecagelegenheden 
tot het besef gekomen dat een 
gehandicaptentoilet géén opslagruimte 
is, dat een prikkelarme camping 
voor mensen met autisme juist veel 
‘vakantiegevoel’ geeft. Maar natuurlijk 
houdt dit niet op bij de stadsgrenzen 
van Hardenberg. Dit besef, dat mensen 
met een beperking ook willen recreëren 
(en zo veel mogelijk zelfstandig), 
straalt uit op het hele Vechtdalgebied.

Als minister van Gehandicaptenzaken, en 
als Hardenberger met een beperking, ben 

ik zeer trots op de brochure Zorgeloos 
Vechtdal die voor je ligt. Want deze 
brochure besteedt niet alleen aandacht 
aan inclusieve vakanties, maar ook op 
dagrecreatie en andere meer toegankelijke 
daguitstapjes in het mooie Vechtdal. 

omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat 
deze brochure deze mensen zal helpen. 

Als Hardenberger mag ik ook graag van 
het Vechtdal genieten. Het zal niemand 
verbazen dat ik zeer trots ben op 
Landhoeve de Zwiese en de Imminkhoeve, 
waar mensen met en zonder beperking 
kunnen recreëren en waar zorg wordt 
geboden voor hen die het nodig hebben. 
Ook kom ik graag in Ommen om met 
een ijsje te genieten van de reuring en 
gezelligheid in het haventje. Een andere 
favoriet van mij is het Vechtpark in 
Hardenberg, een heerlijk natuurpark. 

Kortom, het Vechtdal is een schitterend 
gebied en ik nodig je graag uit om 
het (nog beter) te ontdekken.

Rick Brink
Minister van Gehandicaptenzaken

‘DIT BESEF, DAT 
MENSEN MET EEN 
BEPERKING OOK WILLEN 
RECREËREN, STRAALT 
UIT OP HET HELE 
VECHTDALGEBIED’

Het is gebleken dat er relatief veel 
eenzaamheid voorkomt onder mensen 
met een beperking. Deze brochure geeft 
deze mensen een handvat om er op uit te 
gaan. Om de omgeving te verkennen en 
nieuwe mensen te ontmoeten. Om zonder 
beperkingen erop uit te gaan in hun eigen 



3

04 Zorgeloos Vechtdal

05  Bezoek dynamische 
Hanzestad Zwolle

06  Toegankelijke 
accommodaties

08 De leukste uitjes

10  Dalfsen, groenste 
kleine stad van Europa

12 Verrukkelijk Vechtdal

14 Ontdek Ommen

16  Cultuur proeven 

22  Blog  
Eelke Kelderman

26 Ontdek Staphorst

27  Ongehinderd  
op pad

Inhoud
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‘Zorgeloos genieten Vechtdal’ wil het Vechtdal de link versterken tussen recreatie en zorg. 

De ambitie is om in 2022 de beste toegankelijke, ongehinderde en gastvrije vakantieregio  
van Nederland te zijn waar elke bewoner en bezoeker geniet van een onbezorgd en  
toegankelijk dagje uit of vakantie.  
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Vechtdal Overijssel biedt alle ingrediënten voor een onbezorgde 
vakantie of dagje uit: gastvrijheid, groen en gezond. Of je 
nu gebruik wilt maken van toegankelijke faciliteiten voor 

rolstoelgebruikers of zorg op het vakantieadres, dankzij het 
aanbod op maat én door de gastvrije ondernemers voelt iedereen 
zich welkom. Het Vechtdal is een natuurrijke, gevarieerde groene 

vakantiebestemming waar je echt tot rust komt! Even ontsnappen 
aan de hectiek van alledag door samen of alleen te bewegen in de 
natuur, een frisse neus te halen, buiten te zijn en te genieten van 

pure streekproducten. Het stimuleert je gezondheid en geluk. 

Toegankelijk vrijetijdsaanbod 
Ondernemers in Vechtdal Overijssel passen hun 
bedrijf graag aan, zodat ze hun gasten altijd tot 
dienst kunnen zijn. Er zijn rolstoelvriendelijke 
B&B’s, groepsaccommodaties, hotels, 
zorgchalets, toegankelijke lodges aan de Vecht, 
vakantiedialyse in combinatie met verblijf in een 
rolstoeltoegankelijk vakantiehuis of een verblijf in 
een rolstoelvriendelijke safaritent. Het Vechtdal 
heeft een zeer divers toegankelijk aanbod.

Zorg op vakantie
Heb jij, je partner, kind of reisgenoot tijdens 
de vakantie zorg nodig? Dat kan! Comfortzorg 
regelt voor je de verpleging, verzorging en 
begeleiding op je vakantieadres of dagje uit op 
locatie. Alles wat thuis mogelijk is, kan ook op 
je vakantieadres. Zwemmen, wandelen, bezoek 
aan museum of bioscoop, er is veel mogelijk. 
Ook is het via Comfortzorg mogelijk om alle 
benodigde hulpmiddelen te laten bezorgen 
op je vakantieadres. www.comfortzorg.nl 

Arrangementen voor iedereen
In het Vechtdal zijn ondernemers altijd bezig 
om nieuwe arrangementen te ontwikkelen. 
Arrangementen die voor iedereen toegankelijk zijn. 
De Vechtslinger is hier een mooi voorbeeld van. 
Tijdens dit belevingsarrangement maak je kennis 
met meerdere activiteiten op drie verschillende 
locaties. Op deze locaties die zorgeloos zijn 
ingericht kunnen de activiteiten zowel binnen 
als buiten gedaan worden. Meer informatie 
over De Vechtslinger vind je op pagina 13.

www.vechtdaloverijssel.nl/vakantiemetzorg 
Voor meer informatie:

Foto: Oebele Gjaltema



5

Een bezoek aan Zwolle mag niet ontbreken aan je bezoek in het Vechtdal. Zwolle is een 
Hanzestad. En dat merk je: de dynamiek spat van deze historische én hippe stad aan de 

IJssel af. Wandel door het bruisende centrum en ontdek inspirerende boetieks, koffietentjes, 
boeiende musea, de beste restaurants en nog veel meer. Tip: ga voor je bezoek aan Zwolle 

naar de website www.toegankelijkzwolle.nl. Op deze website vind je een overzicht van locaties 
die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

Route: 
•  (A) Je gaat rechtsaf en daarna linksaf (B) de Vreugderijker Waard  

in tot bovenaan op de dijk en dan linksaf (C).
•  Daarna ga je rechtsaf (D) de brug op over het water.
•  Rechts zie je een vogelkijkhut, waar je vogels kunt spotten (E). 

Dan ga je terug en rechtsaf. Deze weg loopt dood (F). Je ziet hier 
vooral in de zomer prachtige bloemen en bijzondere vogels.

•  Vervolg de weg tot je het bordje tegenkomt waarop staat:  
‘Kwetsbaar natuurgebied, gaat u terug’. Je gaat weer terug  
naar de brug en aan het eind van de brug ga je rechtsaf (G).

•  Helemaal aan het eind ga je linksaf, je bent nu op de Spoolderenkweg (H).
•  Daarna ga je rechtdoor de Zalkerveerweg op. Vervolg deze weg 

(linksaf) weer naar de Vreugdehoeve (A). Hier kun je genieten 
van eigen producten en heerlijke gerechten. De Vreugdehoeve is 
rolstoeltoegankelijk en voorzien van een rolstoeltoegankelijk toilet.

De Vreugderijker Waard ten westen van Zwolle is een prachtig rivierenland-
schap vol bijzondere planten en vogels. Geniet van dit weidse landschap 
tijdens een wandeling of een fietstocht van 7 kilometer over de dijk die ook 
toegankelijk is voor een handbike of rolstoel. Meer informatie over dit gebied:  
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/vreugderijkerwaard.

Start
Start bij Restaurant de Vreugdehoeve, waar je de auto/fiets kunt 
parkeren. Zalkerveerweg 20, 8042 PL Zwolle. www.devreugdehoeve.nl  

Bezoek dynamische Hanzestad Zwolle
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Het Vechtdal staat bekend om de verschillende types én prachtige toegankelijke accommodaties. 
Onderstaand een overzicht van de diverse toegankelijke verblijfsaccommodaties. Meer 

informatie over deze accommodaties vind je op: www.vechtdaloverijssel.nl/vakantiemetzorg. 

Koeksebelt wil dat de camping voor iedereen 
toegankelijk is. Het nieuwste sanitairgebouw 
is rolstoelvriendelijk en in de Vecht liggen 
twee rolstoelvriendelijke E-excursieboten. 
(zie pagina 9). www.koeksebelt.nl 

Rust, Ruimte en Natuur  
Rust, ruimte en natuur vind je bij 
Horsetellerie. Een kleinschalig vakantiepark, 
met hotelkamers en vakantiehuizen tot 8 
personen. Bij het inrichten is er rekening 
gehouden met toegankelijkheid. Zo zijn 
de kamers rolstoeltoegankelijk en is 
er een aparte grote doucheruimte met 
douchestoel. www.horsetellerie.nl 

Overnachten in een safaritent 
Bij Camping de Vos kun je uniek overnachten in 
een rolstoeltoegankelijke 7-persoons safaritent. 
De glampingtent is luxe en sfeervol ingericht. 
Kom hier tot rust, ervaar de gezelligheid en 
doe mee met de leuke kampeeractiviteiten, 
zoals samen kalfjes voeren, kijken bij 
geboortes, ‘s avonds een kampvuurtje maken 
en nog veel meer! www.camping-de-vos.nl 

heb je dat echte campinggevoel, maar met 
een heerlijk bed en een uitgebreid ontbijt 
wordt je verblijf op de camping toch een 
stuk luxer. De Bed and Breakfast biedt plaats 
aan twee tot vier personen en is van alle 
gemakken voorzien. www.varsenerveld.nl 

Met een E-boot de Vecht op
Camping de Koeksebelt is direct gelegen aan 
de Vecht en ligt op een steenworp afstand van 
het gezellige hanzestadje Ommen. Camping de 

Camperplaats met hottub
Camperplaats Vechtdal is de eerste camper-
plaats in Nederland met wellness. Er zijn 12 
ruime camperplaatsen van 80m² waarvan vier 
met een privé hottub. Er is voor gasten een tillift 
beschikbaar om zo ook gebruik te kunnen maken 
van de hottub. www.camperplaatsvechtdal.nl 

Buitengewoon avontuur voor groepen 
De Wolfskuil is niet zomaar een bedrijf gericht 
op vakanties voor groepen. Het staat voor 
‘een buitengewoon avontuur’ voor kinderen 
en jongeren die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Denk aan kinderen met verslaafde 
ouders, jongeren met autisme of verstandelijke 
beperking. In de bossen van Ommen denken 
de jongeren even niet aan hun problemen, 
maar beleven zij een avontuur waar ze nog 
lang aan terug denken. www.wolfskuil.nl 

Toegankelijke B&B op boerenerf
Geniet bij Boerderijcamping Varsenerveld 
van de heerlijke rust en gastvrijheid in de 
knusse Bed and Breakfast. Doordat je gebruik 
maakt van het verwarmde toiletgebouw 

TOEGANKELIJKE 
ACCOMMODATIES
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Kamperen in de natuur
Natuurcamping De Lemeler Esch is een 
middelgrote eigentijdse natuurcamping bij 
Ommen. De camping is bijzonder gelegen met 
in de achtertuin de Lemeler- en Archemerberg. 
Er is een rolstoeltoegankelijk sanitair aanwezig 
op de camping. www.lemeleresch.nl 

Vakantiedialyse op een schitterende locatie
Rust, Ruimte en Recreatie… dat kenmerkt mini-
camping De Boergondiër. Op de prachtige grote 
plekken of in de chalets heb je volop privacy. Uniek 
aan de minicamping is dat er de mogelijkheid 
bestaat om dag en nacht te dialyseren. Eigena-
resse Jolanda Theisens is dialyseverpleegkundige 
en helpt je graag hierbij. www.boergondier.nl 

Vakantie met extra  zorg en aandacht
Imminkhoeve verzorgt vakanties in Lemele voor 
mensen die wat extra zorg en aandacht nodig 
hebben vanwege een beperking of chronische 
aandoening. Ook senioren ongeacht leeftijd 
genieten van een vakantie op Imminkhoeve. 
Meer informatie over Imminkhoeve vind 
je op pagina 25. www.imminkhoeve.nl 

Vakantiehuis voor gezinnen 
Maak kennis met LukasHuis, een fijn vakantiehuis 
voor gezinnen. Hier kun je tot rust komen, 
of er juist lekker samen op uit in de mooie 
omgeving van Ommen. Het LukasHuis biedt 
bij uitstek plaats aan gezinnen waar één van 

Tip: Boek een zorgchalet
Op drie prachtige locaties in het 
Vechtdal staan ‘zorgchalets’. De chalets 
zijn aangepast en er kan gebruik 
gemaakt worden van zorg. Omdat de 
chalets op campings staan, kunnen 
zowel de zorgbehoevenden, jij en 
je familie of verzorgers ‘onbezorgd 
genieten’ van een welverdiende vakantie. 

De deelnemende campings zijn 
alle drie gelegen in het Vechtdal. 
Camping en Chaletpark Bergzicht 
is gevestigd in Giethmen, net ten 
zuiden van Ommen, Camping en 
Chaletpark De Klimberg bevindt zich 
in Rheezerveen en Vakantiepark De 
Kleine Belties vind je in Hardenberg. 
www.zorgvakanties-overijssel.nl

de kinderen een mobiliteitsbeperking heeft. Het 
huis heeft een rolstoeltoegankelijke badkamer 
en er is een hoog-laag bed. www.lukashuis.nl

Ruimte, luxe en comfort
Ruimte, luxe en comfort vind je bij de Zwaluwhof. 
De Zwaluwhof is gelegen middenin een 
natuurgebied op 5 km van Zwolle. Geniet hier 
van het weidse uitzicht over landerijen. De 
accommodatie beschikt over een aangepaste 
badkamer, er is een rolstoeltoegankelijk toilet 
en alles is drempelloos. www.zwaluwhof.nl 

Een heerlijk vakantiegevoel
Dat beleef je bij Vakantiepark de Lourenshoe-
ve. Hier geniet je van alle rust en ruimte in een 
prachtig groen landschap. Op het park kun je 
verblijven in diverse accommodaties. Zo is er een 
minicamping, zijn er vakantieboerderijen, en kun 
je er overnachten in één van de drie groepsaccom-
modaties waarvan alle kamers zijn voorzien van 
een eigen douche en toilet. www.lourenshoeve.nl 
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In je vakantie wil je erop uit! En natuurlijk wil je dat samen doen. 
Kies je voor een ontspannen dagje? Dat kan! Wil je liever iets actiefs doen? Ook dat 

kan. In het Vechtdal gaan we ervanuit dat iedereen mee moet kunnen doen en zijn veel 
activiteiten toegankelijk. Wij hebben de leukste toegankelijke daguitjes verzameld. 

De leuks te uitjes

Sauna Swoll
Deze sauna is vrijwel geheel drempelloos en makkelijk 
toegankelijk met een rolstoel of als je slecht ter been bent. Alle 
baden zijn voorzien van hellingbaden (op de zwemvijver en het 
buitenbubbelbad na) en Sauna Swoll biedt de mogelijkheid tot 
het lenen van een rolstoel. Daarnaast houden ze regelmatig 
in de gaten of de vloeren niet té glad zijn en zijn er dichtbij de 
ingang speciale invalide parkeerplaatsen. www.saunaswoll.nl 

1 2

3

4

Expedition Outdoor 
Expedition Outdoor biedt een veelvoud aan activiteiten zoals 
boogschieten, bootcamp, tokkelen, gps-tochten, kanotochten, 
highland games, abseilen en klootschieten. Hierbij is het 
uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Of je nu 4 of 
80 jaar oud bent, of je nu een beperking hebt of niet: als je een 
activiteit wil doen, dan zorgt Jolke van Expedition Outdoor ervoor 
dat je dit kunt doen. www.expeditionoutdoor.nl 

Handbikeroute Reestdal 
Zin om te genieten van de mooie omgeving en even actief bezig te 
zijn? Dan is deze handbikeroute iets voor jou! De route loopt dwars 
door het Reestdal en is ongeveer 28 km lang. Onderweg fiets je door 
prachtige natuurgebieden. Het startpunt van deze route bevindt zich 
in Dedemsvaart bij MFC ‘De Baron’ aan de Julianstraat 54. De route 
is te downloaden in de app van Ongehinderd, app.ongehinderd.nl 

Ga mee op koesafari
Een Koesafari op Erve Vechtdal in Varsen nabij Ommen, behoort 
tot de leukste uitjes van Nederland! Boerin Simone Koggel 
neemt je op haar Koesafari niet zomaar mee de wei in om de 
koeien te bekijken, je mag mee met de trekker en safariwagen 
voor een avontuurlijke tocht langs haar Brandrode runderen, die 
grazen in het uitgestrekte natuurgebied langs de Vecht. Tijdens 
de Koesafari laat Simone je kennismaken met de kudde.
Erve Vechtdal is rolstoelvriendelijk. Ook de Roundhousestal 
van de koeien is rolstoeltoegankelijk. www.koesafari.nl 
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Rolstoelvriendelijke boten bij Camping de Koeksebelt
Camping de Koeksebelt verhuurt twee rolstoeltoegankelijke 
elektrische boten. Deze boten zijn plat en liggen boven het 
waterpeil, zodat het eenvoudig is om er met een rolstoel 
in te komen. De boten zijn vanuit je rolstoel te besturen, 
zodat je je vrienden mee kunt nemen voor een tochtje 
over de Vecht. Er is plek voor 10 personen in de boten, 
waarvan 2 rolstoelplekken. De boten liggen direct bij de 
steigers, zodat deze makkelijk voor rolstoelgebruikers 
te bereiken zijn. www.reggesafari.nl/vechtervaren-

1

2

3

4

Varen op de Vecht

De mooiste manier om het Vechtdal te ontdekken is om te varen 
op de Vecht. Je kunt zelf een boot huren of je laten varen.

Varen met de Vechtezomp
Een mooie vaartocht op een historische zomp brengt je 
vanuit Gramsbergen over de Vecht naar het Duitse Laar. Bij 
de Vechtezomp is een invalideparkeerplaats en de zomp is 
toegankelijk per lift, er is goede verlichting, een hulphond is 
toegestaan. Op het schip is plaats voor maximaal twee rolstoelers. 
www.vechtezomp.nl 

Rederij Peters
Met Rederij Peters vaar je over de Vecht. De startplaats 
is Ommen. Er wordt gevaren met de rondvaartboot 
‘Queen of Vechtvalley’, een 70-persoons, goed 
rolstoeltoegankelijk, mooi schip met rolstoeltoegankelijk 
toilet. Onderweg vaar je langs pittoreske dorpjes, 
landgoederen, schippersherbergen, bossen en heiden. 
www.rederijpeters.nl 

Le Bateau de Napoleon 
Le Bateau de Napoleon verzorgt boottochten op de Vecht 
met een Loozensche platbodem. Je vaart tussen de Duitse 
grens en Hardenberg en geniet van de uiterwaarden met 
zijn prachtige veldbloemen en grazige weiden. Grote kans 
dat je onderweg oog in oog komt te staan met weide- en 
watervogels, koeien en paarden. De boot is uitgerust met 
een elektrische schaarlift, toegankelijk voor rolstoelen. Er is 
een makkelijke instap voor gasten die moeilijk ter been zijn. 
www.lebateaudenapoleon.nl/boottochten 

Tip: Huur  
een duofiets

Voor alle mensen bij wie alleen 
fietsen niet meer zo goed gaat, 
zijn in Vilsteren elektrische 
duofietsen te huur. Zo kun 
je toch samen fietsen. 

www.duofietsvilsteren.nl
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Dalfsen Groens te 
kleine s tad van Europa 

Dalfsen, bekend van de Blauwe Bogenbrug en ‘De Zwevende Kei’. Wie de lanen met 
monumentale landgoederen en bomen rond Dalfsen ontdekt snapt de bijnaam ‘groene 

parel aan de Overijsselse Vecht’. Hier bestaat het nog: ruimte en aandacht voor natuur en 
cultuur. Dalfsen werd eerder al uitgeroepen tot groenste dorp van Nederland en in 2016 

is goud veroverd met de titel ‘Groenste kleinste stad’ tijdens de Europese verkiezing.

Loop de route hiernaast en wandel door 
de bossen, heidevelden en langs oude 
Vechtarmen. Je geniet van weidse uitzichten 
en een idyllisch landschap, waarin 
landgoederen, havezaten en zelfs een 
middeleeuws kasteel aan je blik voorbij gaan.

Even bijtanken? 
Een lekker bakje koffie met een heerlijke 
lekkernij of een lunch, voorafgaand 
aan de wandeling of tijdens de 
wandeling? Langs de route vind je 
Brasserie De Zeven Deugden tegenover 
de Blauwe Bogen Brug in Dalfsen, 
met zomers een geweldig terras. Het 
restaurant is rolstoelvriendelijk.
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Dalfsen
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Route dalfsen - 6 km

Wist je dat: 
De Zwevende Kei is ontworpen door Bas 
Maters, dit is één van de werken uit de 
Kunstwerkroute  van Kunstwegen. De Zwevende 
Kei vormt een markering in het landschap, 
welke met de jaren, door bemossing en 
begroeiing, deel moet uitmaken van de natuur. 
Het pad eindigt in Vilsteren, waar het de 
Kunstwegenroute kruist. www.kunstwegen.nl
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Ontdek het culinaire aanbod in het Vechtdal en laat  
je smaakpapillen prikkelen door al het verrukkelijks  

dat het Vechtdal te bieden heeft.

VERRUKKELIJK 
VECHTDAL 

Aspergeboerderij Het Nijenhuis
Neem een kijkje bij Aspergeboerderij Het 
Nijenhuis in Diffelen. Hier vind je een 
boerderijwinkel waar gedurende het hele 
jaar de lekkerste huisgemaakte en andere 
streekproducten verkrijgbaar zijn. Tevens 
kun je een rondleiding krijgen over de 
aspergeboerderij en worden er diverse 
activiteiten aangeboden zoals kookwork-
shops. De boerderij heeft een rolstoeltoe-
gankelijk toilet, er is een stoellift aanwe-
zig, er kan een rolstoel geleend worden, 
er is een invalideparkeerplaats en de en-
tree is drempelvrij. www.hetnijenhuis.nl

Somerwende
Op een schitterende locatie aan de Vecht 
geniet je van de lekkerste koffie- en 
theesoorten tijdens een proeverij. Ontdek 
welke koffie- of theesoort jij het lekkerste 
vindt en kom meer te weten over deze 
producten. Hier kom je erachter dat thee 
en koffie meer is dan alleen een product. 
Somerwende is rolstoeltoegankelijk met 
een rolstoeltoegankelijk toilet, drempeloze 

1

2

3

Toegankelijke horecatips: 

Grand Café en Restaurant 
Troubadour Hardenberg
Hier kun je heerlijk bourgondisch genieten 
aan de Vecht. Geniet van de prachtige plek 
aan het water, van overheerlijk eten, van 
livemuziek, van een goed glas wijn of een 
mooi speciaalbiertje. In het pand is gedacht 
aan een lift, rolstoeltoegankelijk toilet en 
genoeg ruimte om overal met de rolstoel te 
komen. www.troubadour-hardenberg.nl

Restaurant de Barones Dalfsen
Geniet hier van heerlijk ambachtelijke 

pannenkoeken en a la carte gerechten. 
Uiteraard ben je ook welkom voor een kopje 
koffie of lunch. Er is een mooi terras en een 
grote tuin aanwezig. Het restaurant heeft 
een rolstoeltoegankelijk toilet, een invalide 
parkeerplaats en drempelloze entree. 
www.debaronesdalfsen.nl 

Restaurant Rheezerbelten Hardenberg
Uniek gelegen aan de rand van het bos in 
Hardenberg omgeven door schitterende 
natuur. Bij Restaurant de Rheezerbelten 
draait alles om genieten. Maak kennis met 
het Pannenkoekenrestaurant, en het à la carte 
restaurant de Rheezer Bistro. Het restaurant 

heeft een rolstoeltoegankelijk toilet, 
drempelloze entree, invalide parkeerplaats 
en er is een menukaart in braille. 
www.rheezerbelten.nl 

Brasserie De Hofvlietvilla Zwolle
Bij De Hofvlietvilla in Zwolle kun je stijlvol 
genieten van een stukje ‘historisch’ Zwolle. 
De brasserie heeft een mooie terrastuin 
aan het water. Vanuit deze tuin heb je een 
prachtig uitzicht over de stadsgracht! De 
brasserie is toegankelijk voor mensen met 
een beperking en beschikt over een toilet 
royale en een invalideparkeerplaats. 
www.hofvlietvilla.nl 

Wijngoed de Reestlandhoeve
Houd je  van wijn en kunst? Dan ben 
je bij Wijngoed de Reestlandhoeve op 
de goede plek. In het wijnproeflokaal 
kun je het hele jaar door genieten van 
wisselende exposities en uiteraard 
heerlijke wijnen proeven. Er is een 
ruim toegankelijk toilet met beugels. 
Het wijnlokaal heeft een afstap 
bij de entree, maar het personeel 
helpt je graag met een rijplank. 
www.reestlandhoeve.nl



13

4

5

6

Tip van de redactie: 
Vechtslinger; een zorgeloos en streekverbonden 

dagje uit in het Vechtdal!

Tijdens dit belevingsarrangement ervaar je 
meerdere activiteiten op drie verschillende 
locaties. Op deze locaties die zorgeloos 
zijn ingericht kunnen de activiteiten zowel 
binnen als buiten gedaan worden. Dus 
van drempels en weersinvloeden heb je 
geen hinder. Om die reden kan dit dagje 
uit het gehele jaar door geboekt worden. 

Je bezoekt drie bedrijven. Bij elk bedrijf 
zijn er door middel van spelactiviteiten 
punten te verdienen. Op de eerste 
locatie, de Somerwende, wordt je 
ontvangen met een kop koffie/thee en 
een plak streekkoek. Op deze locatie 
voer je een proef- en ruikopdracht uit 
waarmee je punten kunt verdienen. 

Wanneer je klaar bent, vertrek je 
naar Natuurmuseum Rheezer-
Marke. Ook hier word je ontvangen 
met een hapje en drankje. Door 
middel van een puzzeltocht door het 
museum zijn punten te verdienen. Bij 
Aspergeboerderij het Nijenhuis wordt 
het laatste deel van het spel gespeeld. Je 
gaat zelf iets lekkers maken en uiteraard 
mag je dit opeten. Door middel van het 
bekijken van een film en beantwoorden 
van vragen, kun je hier punten 
verdienen. Daarna wordt op deze locatie 
de winnaar bekend gemaakt. Deze 
groep krijgt de eer en een leuke prijs.

Door op drie verschillende locaties 
passende activiteiten aan te bieden is het 
niet alleen heel erg afwisselend, maar 
komt het samen tot een verrassend spel 
voor jong en oud. Voor zorggroepen is 
het spel op verschillende niveaus aan te 
bieden zodat iedereen kan deelnemen. 
Kortom, een geheel verzorgde dag 
uit waar je nog lang over napraat. 

Het arrangement kan geboekt worden 
via één van onderstaande bedrijven: 
www.rheezer-marke.nl
www.somerwende.nl
www.hetnijenhuis.nl

entree en invalideparkeerplaats. 
www.somerwende.nl 

Hoeve Bosman
Op het familiebedrijf Hoeve Bosman 
vind je het lekkerste boerenijs die met 
passie door de familie Bosman wordt 
bereid. Dit ijs wordt gemaakt van dagverse 
melk van de eigen melkkoeien. Naast ijs 
maakt kaasmeester Jan hier eigen kaas 
van weidemelk. Wil je wat meer leren 
over de boerderij? Voor kinderen is het 
klompenpad uitgezet. Aan de hand van 
een routeboek loop je het erf over en 
moet je vragen beantwoorden. Bij Hoeve 
Bosman is een rolstoeltoegankelijk 
toilet aanwezig en de entree is 
drempelvrij. www.hoevebosman.nl

RozemArrie
Dol op aardbeien? Dan ben je hier op het 
goede adres. RozemArrie is een aardbei-
enkwekerij in de buurtschap Arrien, dicht-
bij Ommen. Ze vertellen je graag over hoe 
de aardbeien het beste geteeld worden. 
Uiteraard mag je zelf ook aardbeien 
plukken. Daarnaast kun je er ambachtelijk 
softijs proeven, heerlijk picknicken, je 
eigen pannenkoek bakken en genieten 
van een high tea! www.rozemarrie.nl

B&B Wijnstaete 
Op de grens van Salland en het Vechtdal 
ligt wijngaard en Bed & Breakfast de 
Wijnstaete. De wijngaard is schitterend 
gelegen vlakbij het natuurgebied van 
de Lemelerberg, een mooie uitvalbasis 
voor een wandel- of fietstocht. Hier kun 
je genieten van een proeverij of een high 
wine. Daarnaast is de Wijnstaete een B&B 
met 4 kamers en is er een vakantiehuisje 
midden in de wijngaard waar je kunt 
overnachten. www.wijnstaete.nl
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Ontdek Ommen

Hart van het Vechtdal
In de kern van het Vechtdal ligt de oude Hanzestad Ommen. Het stadje 

ligt verscholen in het landschap en wordt gekenmerkt door veel groen en 
water. Het bruisende centrum is al jaren een toeristische trekpleister waar 

voor iedereen wat te beleven is. Ook een bezoekje aan het wereldberoemde 
rolstoeltoegankelijke Nationaal Tinnen Figuren Museum is de moeite waard. 

Route Ommen - 5 km
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Drieling
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Rolpad Lemele 
Voor een schitterend uitzicht over 
Ommen en omgeving is het beklimmen 
van de Lemeler- of Besthmenerberg 
zeker aan te raden. Vanaf grote hoogte 
maak je kennis met een omgeving 
waarin de Vecht kanoërs en andere 
watersportliefhebbers meeneemt 
op haar route door het Vechtdal.

Leuke tussenstop  
bij Imminkhoeve 
Kom naar het rolstoelvriendelijke 
Grand Café van de Imminkhoeve 
voor een lunch of heerlijk 
diner. www.imminkhoeve.nl 

Rolpad Lemele - 1 km
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in musea

Cul tuur proeven 
In het Vechtdal zijn diverse musea die 

toegankelijk zijn voor iedereen. Op de website 
www.vechtdaloverijssel.nl/vakantiemetzorg 

staat per uitje aangegeven welke 
faciliteiten aanwezig zijn.

Streekmuseum Kalkovens Dedemsvaart
In dit museum maak je kennis met de Dedemsvaartse historie. 
Vroeger werd hier veel turf gewonnen. Je kunt de grondig 
gerestaureerde kalkovens, de turfschuur en het authentieke 
turfschip bekijken. Het kalkovencomplex is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een locatie waar de Dedemsvaartse 
historie op schitterende wijze in beeld is gebracht. Er is een 
rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig. www.hvavereest.nl 

Museum Gramsbergen
In de oude pittoreske binnenstad van Gramsbergen is het Historisch 
Cultureel Info Centrum Vechtdal gevestigd. Hier maak je kennis 
met de cultuur en historie van het prachtige Nederlandse en Duitse 
Vechtdal. Monumenten, landschappen en recreatie mogelijkheden 
worden hier op een eigentijdse wijze voor het voetlicht gebracht. 
Archeologische vondsten uit het Vechtdal tot duizenden jaren 
geleden zijn hier te vinden. Er is een invalide parkeerplaats, 
rolstoeltoegankelijk toilet en een lift aanwezig. Een klein deel van het 
museum is niet rolstoeltoegankelijk. www.museumgramsbergen.nl 

Museum Staphorst
Museum Staphorst biedt volop de gelegenheid om het cultuurrijke 

1
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4

5

heden en verleden van de gemeente te ontdekken. Het museum 
is gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, die op een 
typische Staphorster manier is ingericht. Het woongedeelte 
bevindt zich nog in oude staat en in het gedeelte dat vroeger 
de stal was, vind je (wisselende) exposities waar streekdracht, 
sieraden en volkskunst tentoongesteld worden. Het museum 
beschikt over een invalide parkeerplaats, rolstoeltoegankelijk 
toilet en een traplift. www.museumstaphorst.nl 

Vliegermuseum Ommen
Vliegermuseum Space Art toont ruim 100 jaar vliegergeschiedenis 
voor alle leeftijden. Je kunt hier op aanvraag een rondleiding, 
workshop of demonstratie krijgen.  Het museum is een leuk uitje 
voor scholen, groepen en bedrijven. www.vliegermuseum.nl 

Natuurmuseum Rheezer-marke
Ben je geïnteresseerd wat er in de natuur leeft, en wil je het van 
dichtbij bewonderen? Bezoek dan natuurmuseum Rheezer-
marke. Je kunt hier 400 opgezette dieren bezichtigen, die staan 
opgesteld in o.a. een prachtig diorama. Voor de kinderen is 
er een speurtocht door het museum. Naast het museum is er 
een kleinschalige kinderboerderij, waar kinderen met de dieren 
mogen knuffelen en spelen. Het museum is rolstoeltoegankelijk 
en heeft een invalide parkeerplaats. www.rheezer-marke.nl 
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Octo4Kids
Bij Octo4Kids waan je je in de onderzeewereld. Hier kunnen jij, 
je vriendjes en vriendinnetjes maar natuurlijk ook je broertjes 
en zusjes, lekker klimmen, klauteren glijden en spelen. Er is een 
rolstoeltoegankelijk toilet, drempelloos entree en goede verlichting. 
Daarbij zijn de paden verhard en hulphonden toegestaan. Ook 
glutenvrij eten kan verzorgd worden. www.octo4kids.nl

Giga Konijnenhol
In de overdekte speeltuin het Giga Konijnenhol in Ommen hoef je 
je nooit te vervelen. Hier beleef je de mooiste avonturen. Onder 
de grond, net als een echt konijnenhol! Lekker warm en droog, dus 
ook bij slecht weer een absolute aanrader! www.beerzebulten.nl 

Attractiepark Slagharen
Attractiepark Slagharen heeft meer dan 40 attracties. 
Er zijn attracties die voor mensen met een beperking of 
rolstoelgebruikers goed toegankelijk zijn, meestal via de 
uitgang. De attractiemedewerker kan je eventueel begeleiden 
en assisteren. Bovendien zijn er shows die goed bereikbaar 
zijn. Vraag bij de Guest Service naar de brochure met een 
overzicht van alle attracties en hun toegankelijkheid. Op de 
website kun je een flyer downloaden met een overzicht van 
de toegankelijkheid van de attracties. www.slagharen.com

Kijk, doe- en zorgboerderij Aan ‘t Zandeinde
Hier leer je op een onspannen manier meer over het 
boerenleven. Zo mag je jonge biggetjes vasthouden en 
knuffelen. En onder begeleiding bezoek je de varkensschuur. 
Er is een buitenterras met enkele speelattributen, een 
belevingsbos en andere boerderijdieren! www.zandeinde.nl

1
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4
5 Roke’s Erf

Bij Roke’s Erf beleef je het boerenleven van dichtbij. Een leuke 
activiteit is het rolstoeltoegankelijke klompenpad. Het pad neemt je 
mee door de stallen, boerentuinen, over het erf en het naastgelegen 
boerenbos. Aan de hand van een doe-boekje kun je opdrachten 
uitvoeren. Je kunt koeien voeren, aaien en melken, maar je kijkt 
ook hoe het gaat met de natuur in het boerderijbos. Als je dit goed 
doet, krijg je een medaille van Stip de Koe. www.rokeserf.nl 

VOOR 
KINDEREN

17
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In Hardenberg vind je voor ieder wat wils. Het heeft een gezellig centrum waar je 
heerlijk kunt shoppen, maar ook volop fiets- en wandelmogelijkheden. Het afwisselende 

landschap op de grens tussen het Vechtdal en Reestdal leent zich uitstekend voor 
een ontdekkingstocht. De gemeente Hardenberg werd in 2018 uitgeroepen tot meest 
toegankelijke gemeente van Nederland. Zo is het Vechtpark een uniek stukje natuur 

aan de rand van het centrum van Hardenberg én geschikt voor rolstoelers.

Hardenberg 

BELEEF DE MEEST 
TOEGANKELIJKE GEMEENTE
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Het Vechtpark, een uniek stukje  
natuur in de stad
Vogels spotten in alle vroegte, een wandeling 
over één van de struinpaden, een workout 
op de trimbaan of kanovaren op de unieke 
wildwaterbaan. Of je nu houdt van rust 
en ruimte of van actie, in het Vechtpark 
in Hardenberg is van alles te beleven! Dit 
waterrijke stadspark is de favoriete plek van 
menig inwoner en toerist, maar levert ook een 
belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid 
van de stad. Ben je in de buurt? Kom en beleef 
dit bijzondere stukje natuur pal naast het 
centrum van Hardenberg. Het Vechtpark is 
rolstoelvriendelijk. www.vechtparkhardenberg.nl

Natuuractiviteitencentrum De Koppel
In het Vechtpark vind je Natuuractiviteiten-
centrum De Koppel, een hele leuke tussenstop. 
Gelegen aan de Vecht in Hardenberg, bij stuw 
en sluis en op loopafstand van het centrum. 
De Koppel is hèt natuuractiviteitencentrum van 
de gemeente Hardenberg. Ook is De Koppel 
Anjerpunt voor het thema water & natuur. Jong 
of oud, inwoner van Hardenberg of recreant, 
met of zonder kinderen: iedereen is van harte 
welkom. Een prima locatie om educatie en een 
dagje uit te combineren. www.dekoppel.com

BELEEF DE MEEST 
TOEGANKELIJKE GEMEENTE

Kinderroutes Joggem
Joggem speelt de 
hoofdrol bij twee leuke 
kinderroutes in de 
gemeente Hardenberg.

Kinderfietsroute  
De Slag van Ane
De kinderfietsroute vertelt 

het verhaal van de Slag bij Ane en start 
bij het museum van Gramsbergen. 
 
Kinderwandelroute Overstroming  
van de Vecht.  
Deze route van 3,5 km start bij Natuur-
activiteitencentrum De Koppel en loopt 
door het Vechtpark in Hardenberg. 

Een routeboekje voor elke 
route kost € 1,50. Tijdens 
de routes vul je vragen in 
en hiermee kun je de code 
kraken. Lukt het jou? Dan 
krijg je na afloop een leuk 
presentje. Veel plezier met Joggem. 
www.visithardenberg.nl/joggem 

Loozensche Linie
Ten noordoosten van Hardenberg, 
halverwege Gramsbergen ligt de 
Loozensche Linie. De Linie is een oude 
verdedigingsschans uit de tijd van Napoleon. 
Het gebied is ongeveer 40 hectare groot. Op 
deze plek is de cultuurhistorie weer zichtbaar 
gemaakt in het landschap. Natuur en cultuur 
smelten hier samen. Het natuurgebied 
is zeer in trek bij veel vogelsoorten. 

Voor rolstoelers zijn er speciaal aangelegde 
paden door het hele gebied en er is een 
rolstoeltoegankelijke uitkijktoren. Vlakbij ligt 
Landhoeve de Zwiese. Het hotel en de camping 
bij De Zwiese zijn bedoeld voor gezinnen 
met een gezinslid met een beperking. 

Pontje Zwiese 
Vlakbij Landhoeve de Zwiese steek je 
met een pontje over naar het eilandje. 
Het pontje is elektrisch aangedreven en 
als je het leuk vind kun je deze ook zelf 
bedienen. Via het Engelandse bos kun je 
terug fietsen of wandelen naar Hardenberg. 
Een mooie fiets- of wandelroute.

www.visithardenberg.nl 

Tips
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Gezina de Lange-Nabers is eigenaresse van Boerderijcamping 
Het Varsenerveld, een boerencamping gelegen op het 

prachtige platteland van Ommen. Met veel liefde zet ze 
zich in voor de camping, waar haar gasten genieten van de 
rust en de mooie omgeving. Gezina heeft een grote passie 

voor de natuur en in haar spaarzame vrije tijd doet ze 
niets liever dan schitterende fietstochten maken met haar 

elektrische driewiel-ligfiets. Na al die jaren wordt ze nog 
dagelijks verrast door de schoonheid van het Vechtdal. 

“HET VECHTDAL VERRAST 
MIJ NOG DAGELIJKS”

Ambassadeur en ervaringsdeskundige Gezina de Lange 

Tip: Rederij Peters
Regelmatig neem ik met mijn 
elektrische rolstoel op de rondvaartboot 
plaats en ervaar dan het Vechtdal 
vanaf het water. Vanaf de boot krijg 
je een nog mooier beeld van het 
Vechtdal. www.rederijpeters.nl

Rivier de Vecht
Na een drukke dag op de camping fiets ik met 
mijn driewiel-ligfiets richting de Stuw en ga de 
Vecht over. Wanneer je de stuw overgaat, kom 
je bij het fascinerende Landgoed Vilsteren. 
Hier geniet ik van de vogels met hun jongen 
die opvliegen. Ook kijk ik rond bij de vistrap 
waar je de rust die het Vechtdal kenmerkt 
ervaart en heerlijk op een bankje kunt zitten 
om te genieten van de wolkenluchten. In 
de verte zie ik de rondvaartboot van Rederij 
Peters dan vaak. www.landgoedvilsteren.nl

Kerkdorp Vilsteren en de Lemelerberg 
Vilsteren is meer dan alleen een landgoed.  
Het is ook een levendig dorp met een kerk, 
school, molen en herberg. Ik slinger op mijn 
fiets er door heen op weg naar de Lemelerberg. 
Ondertussen geniet ik van pas gezaaide mais 
en aardappels die op ruggen gepoot zijn. Het 
voorjaar ruik je, de aarde is aan het werk.  
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Tip: De Brink in Varsen en het Cultuurhistorisch monument 
Op de pas gerealiseerde Varsenerbrink, tussen boerderijen en oude eiken, is een nieuw 
en bijzonder logement verrezen: een vleermuizenhotel. Rondom het hotel zijn nieuwe 
buurtbankjes geplaatst, zodat ook passerende fietsers, scootmobielrijders en wandelaars 
kunnen genieten van de nieuwe brink in het oude buurtschap Varsen. Om de brink is een 
heg aangeplant voor een wat meer besloten karakter en er is een duurzame speelplaats 
gekomen met blond houten speelelementen die gemaakt zijn van eeuwenoude eiken uit het 
Laarbos, waar kinderen moe van het fietsen, heerlijk kunnen spelen, klimmen en klauteren.
Vanaf De Brink kunnen de fietsers naar het archeologisch Cultuurhistorisch Monument 
Varsen fietsen, dat naast de Vecht ligt en herinnert aan het Trechterbeeker volk dat 
hier ooit woonde. www.varsen.nl/geschiedenis/archeologisch-monument

“EEN BEZOEK AAN DE 
LEMELERBERG MET EEN 
HOOGTE VAN BIJNA  
80 METER IS EEN UNIEKE 
NATUURBELEVING!”

Tip: Ommermars en Ommen
Een bezoek aan Ommen kan ik van 
harte aanbevelen. Ik fiets dan over 
het kronkelende brede pad door de 
Ommermars. Nadat ik het bruggetje 
heb genomen over het Ommerkanaal, 
kom ik in het centrum van Ommen. 
Hier trakteer ik mijzelf op een lunch bij 
een prachtige monumentaal pand aan 
de Vecht, in de volksmond “het oude 
gemeentehuis”, tegenwoordig Grand Café 
de Veghte. Daarna haal ik bij IJssalon 
Ekkelenkamp een lekker ijsje. Volgens velen 
is dit het lekkerste softijs uit de regio. 

Heerlijk verstoppertje spelen tussen de 
struiken langs het pad. Een bezoek aan 
de Lemelerberg met een hoogte van bijna 
80 meter is een unieke natuurbeleving! 
Het begint te schemeren. Ik doe mijn jas dicht 
voor de afdaling. Zoef daar ga ik. Ik rem zo nu 
en dan, want het gaat hard, maar gaaf is het 
wel. Door Archem over de Beukenallee, waar 
mijn opa als kind woonde, fiets ik richting huis. 

Wat ben ik blij dat ik in zo’n prachtige 
regio woon. De rust, het kabbelende 
water van de Vecht, de vergezichten 
en afwisselende landschappen, de 
langzaam langsvarende bootjes, 
koeien herkauwend in het gras, 
kalfjes die dartelen en als ze ouder 
worden zich gedragen als een stel 
pubers. Het Vechtdal is schitterend! Ik rij door de bossen, langs de heide en 

jeneverbesstruiken in afwisseling met kleine 
zandvlaktes richting het hoogste punt van de 
Lemelerberg. Het fietspad stopt en ik moet 
een stukje klimmen op een asfaltweg in een 
wat lagere versnelling om boven te komen. 
Het voordeel van een elektrische ligfiets.

Rolstoelpad Lemelerberg 
Via het rolstoelpad naar het hoogste punt. Bij 
helder weer heb je hier een fantastisch uitzicht 
en kun je zelfs Hanzestad Zwolle zien liggen.
In de winter lunchen we bij restaurant de 
Lemelerberg en rijd ik met de elektrische 
rolstoel via het rolstoelpad de Lemelerberg 
op. Voor de kleinkinderen een feest. 
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Eelke Kelderman is hoofdredacteur van de 
vakantie editie van Support Magazine en heeft 

haar eigen website www.eelkedroomt.nl. Op 
deze website vind je bijzonder, toegankelijke 
hotels, B&B’s en vakantiewoningen en deelt 

ze haar reiservaringen. Onlangs verbleef 
ze in het Vechtdal en maakte ze kennis 
met het arrangement ‘De Vechtslinger’.

Het Vechtdal; letterlijk én figuurlijk, een warm bad
Wat een eer! Ik mag me als eerste met tillift in de 
houtgestookte hottub bij Camperplaats Vechtdal 
laten zakken. Vanuit de Overijsselse weilanden 
kijkt wat vee ons nieuwsgierig aan. Het is mijn 
eerste etappe bij het verkennen van het Vechtdal 
in Overijssel. Het echtpaar Janny en Luit hebben 
een paar jaar geleden hun droom werkelijkheid 
zien worden. Als enthousiaste camperaars 
wilden zij graag naast hun vrijstaande woning 
een luxe camperplaats realiseren. Ze misten zelf 
nog wel eens een warm bad of een sauna als 
ze een hele dag op pad waren geweest met hun 
camper. Vier van de twaalf camperplaatsen zijn 
om die reden voorzien van een houtgestookte 
hottub en er is één sauna op het terrein (niet 
toegankelijk). Janny zag eerder een familie 
stunten om hun dochter (met beperking) in de 
hottub te tillen, dat moest anders vond ze! Nu is 
er dus een mobiele tillift die je vanuit de rolstoel 
in de hottub zet. www.camperplaatsvechtdal.nl

Blog Eelke Kelderman

Genieten in de hottub bij Camperplaats Vechtdal

Ik had één voorwaarde om mee te doen aan dit spek-
takel: wethouder Jan gaat ook de hottub in! Toenma-
lig directeur MarketingOost Henk en eigenaresse van 
de camperplaats Janny, kunnen niet achterblijven.
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Zelf op pad: koffie- en theeleuten
Na een heerlijke nacht in de rolstoeltoegankelijke 
camper van verhuurbedrijf Benica campers rijd 
ik in mijn eigen busje verder het vechtdal in. We 
rijden door het mooie lieflijke Rheeze en komen 
onderweg langs een zee aan veldbloemen. 
We beginnen bij koffie- en theeproeverij 
Somerwende. De eigenaren hebben het 
plan om ooit nog eens een minicamping 
op te zetten en daarom zijn er meteen twee 
rolstoelvriendelijke badkamers gebouwd die 
nu dienst doen als rolstoeltoegankelijk toilet 
voor bezoekers van de koffie- en theeproeverij. 
Ook voorbijgangers mogen van het toilet 
gebruik maken. Dat tekent de gastvrijheid in 
het Vechtdal. Wilma is zelf een sommelier op 
gebied van koffie en thee. Ze is zo enthousiast 
dat ze bij de boerderij een eigen theeplantage 
is begonnen. Na de koffieproeverij wandelen 
we nog even door de wuivende weilanden 
richting de Vecht. De rivier slingert prachtig door 

het landschap. Wil je een keer iets bijzonders 
doen? Ga dan over De Vecht met een fietsveer 
die je zelf kunt bedienen. Die zijn er meer te 
vinden in het Vechtdal. www.somerwende.nl

Een tweede leven in het natuurmuseum!
Het is na een heerlijke proeverij van koffietjes tijd 
voor onze volgende stop: het Natuurmuseum 
Rheezer-Marke. Je vindt in een kleine 
boerenschuur ruim vierhonderd opgezette vogels 
en andere dieren uit de streek. De diertjes die hier 
te zien zijn werden meestal dood gevonden. Een 
specialist zet ze uiteindelijk op voor het museum. 
Van een drachtige ree die werd aangereden 
zijn ook de twee kalfjes te zien: zo leven ze 
alsnog een beetje voort. Naast het museum 
is er ook een kleinschalige kinderboerderij en 
een terrasje voor een ijsje of wat drinken. Bij de 
Rheezer Marke is een klein rolstoeltoegankelijk 
toilet aanwezig. www.rheezer-marke.nl

Asperges het hele jaar door
Onze bijna laatste stop in de etappe is 
Aspergeboerderij het Nijenhuis. In het seizoen 
verkoopt de boerderij asperges, zo vers van het 
land. Er zijn ook heerlijke aardbeien. Daarbuiten 
is ook van alles te koop wat afgeleid is van het 
‘witte goud’ en de ‘zomerkoninkjes’. Denk dan 
aan aspergejam, aspergechutney, aspergetaartjes 

en natuurlijk de aspergesoep. Je vindt er 
daarnaast lekkere ham uit het Vechtdal, verse 
eitjes en ook wijn. Wie die wijn eens wil proeven 
zal naar de Reestlandhoeve moeten gaan: een 
bezoekje meer dan waard. Voor mensen in 
een rolstoel heeft het Nijenhuis een aangepast 
toilet. Wil je nog eens wat lekkers eten, ga dan 
een eindje verderop een aspergepannenkoek 
eten bij de Rheezerbelten. Bijzonder en 
heerlijk om een dag af te sluiten. En ook nog 
een mooie locatie die goed toegankelijk is. 
Eigenaresse Margé vertelt enthousiast over 
de samenwerking met andere bedrijven in de 
omgeving. Vanuit de Rheezerbelten kun je dus 
ook kanovaren, met de rolstoeltoegankelijke 
huifkar op pad, op koesafari en allerlei stoere 
toegankelijke outdooractiviteiten ondernemen. 
www.hetnijenhuis.nl  www.rheezerbelten.nl 

Nog veel meer te doen in gastvrij Vechtdal
Deze drie ondernemingen hebben elkaar 
ook gevonden in het arrangement De 
Vechtslinger. Wat is het? Een leuk familiespel 
waar iedereen aan mee kan doen met een 
bijzonder bezoek aan elke accommodatie.
Het Vechtdal voelt letterlijk en figuurlijk als 
een warm bad! Hebben we alles gezien? 
Nee natuurlijk niet, maar wij komen vast 
nog eens terug. Er is zoveel te doen! 
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Heb je te maken met ASS binnen het gezin, 
dan is op vakantie gaan vaak een uitdaging. 
Graag wil je uitrusten en je hebt een 
ideaalbeeld wat al snel in duigen kan vallen, 
direct al als je van huis in de auto stapt. Alles 
staat of valt met een goede voorbereiding en de 
verwachting die je samen hebt van de vakantie. 
Is de accommodatie passend? Wel of geen 
structuur? Rustig of juist actief? Is er iets te 
doen voor de brusjes? En ga zo maar door...

Op camping ’t Reestdal weten ze daar alles 
van. Jeroen en Jenny zijn zelf lotgenoot en 
stellen al jaren hun camping open voor je hele 
gezin. Met het team Reestdal proberen we 
samen jullie vakantie tot een succes te maken.
www.reestdal.nl 

Graag tot ziens  
op camping ’t Reestdal,  

de koffie staat klaar!

Camping ‘t reestdal

Bij ons kan je gewoon jezelf zijn!

DE ONTSPANNEN VAKANTIE VOOR IEDEREEN!

24

A d v e r t o r i a l
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Stichting Imminkhoeve is een 
bijzondere plek waar zorg, aandacht, 
rust en ruimte samenkomen in een 

gemoedelijke, persoonlijke sfeer. 

Imminkhoeve
Ruim 45 jaar ontvangen wij gasten 
voor zorgvakanties, bijzondere 
dagactiviteiten, symposia of 
informatiebijeenkomsten, midden in de 
prachtige Vechtdalstreek in Overijssel. 
Bij ons staat een gezonde leefstijl 
op nummer 1. Wij nodigen je van 
harte uit om dit persoonlijk op 
onze bijzondere plek in Lemele te 
komen ervaren. Graag tot ziens! 

Imminkhoeve
Lemelerweg 41
8148 PB Lemele
reserveringen@imminkhoeve.nl
Tel. 0572-331284  
www.imminkhoeve.nl

Voucher
Bij inlevering van deze voucher ontvang je

€ 10,- korting 
op het totaalbedrag.

Kom ook eens zorgeloos bij ons genieten 
in de Overijsselse natuur. Je bent van 
harte uitgenodigd voor een heerlijke  
en gezonde lunch.

zorg- & leefstijl hotel
IMMINKHOEVE

Bij ons kan je gewoon jezelf zijn!

A d v e r t o r i a l
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Gelegen in het idyllische Reestdal ligt de 
mooie gemeente Staphorst. Hier worden 

oude tradities nog in ere gehouden. Je 
vindt er klederdracht, Staphorster Stipwerk 

en prachtige boerderijen in de typisch 
Staphorster kleuren groen en blauw. 

Geniet van het unieke slagenlandschap 
rond Rouveen of de mystiek van de 

kronkelende Reest bij IJhorst. Je ziet het 
allemaal tijdens een dorpswandeling of 

langs de autoroute Authentiek Staphorst.

Eten bij hotel-restaurant Waanders
Staphorst en Waanders zijn al een eeuw aan 
elkaar verbonden. Geniet hier van een koffiestop 
of van een avondje culinair genieten. Of je 
nu zin hebt in een ontbijt, lunch of diner; bij 
Waanders bereiden de koks de hele dag door 
heerlijke gerechten. Al deze gerechten worden 
bereid op een ambachtelijke wijze, waardoor je 
geniet van authentieke smaken. Het restaurant 
is rolstoeltoegankelijk. Wil je overnachten bij 
Waanders, neem dan contact op met de receptie 
voor de mogelijkheden. www.hotel-waanders.nl

Museum Staphorst
De gemeente Staphorst is rijk aan monu-
mentale panden. Langs de Gemeenteweg en 
de Oude Rijksweg staan prachtige boerderijen 
met de luiken en kozijnen in groen en 
blauw beschilderd. Vroeger werden wegens 
ruimtegebrek de boerderijen achter elkaar 
gebouwd. Hierdoor is een langgerekt lint 
ontstaan met veel stegen waar een aantal huizen 
achter elkaar staan. Een boerderij van binnen 
bekijken? Breng dan een bezoekje aan Museum 
Staphorst. Hier waan je je weer even terug in 
de tijd en zie je hoe de Staphorster bevolking 
vroeger leefde. Het museum beschikt over een 
invalide parkeerplaats, rolstoeltoegankelijk toilet 
en een traplift. www.museumstaphorst.nl

Tips van de redactie

Ontdek
Staphorst

1 2
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Wil jij er een lekker dagje op uit? Maar wil je eerst weten welke locaties goed toegankelijk 
zijn en de voorzieningen hebben die je nodig hebt? Met de gratis Ongehinderd 

app weet je precies waar deze leuke en toegankelijke plekjes te vinden zijn. 

ONGEHINDERD 
OP PAD

Heb je zin om ergens lekker te dineren of ga 
jij liever cultuur snuiven bij een museum? 
De app biedt altijd en overal inzicht in de 
voorzieningen van locaties voor mensen 
met een beperking. Of je nu gebruik maakt 
van een rolstoel of een visuele beperking 
hebt, de informatie is toegespitst op wat 
voor jou van belang is. Daarnaast kun 
je jouw eigen ervaringen delen, zodat 
anderen ook goed weten waar ze terecht 
kunnen. In totaal staan er ruim 15.000 
locaties in de Ongehinderd app. 

Ook in Vechtdal valt genoeg 
te beleven! Eten met uitzicht 
op het water, slapen in 
een bosrijke omgeving of 
lekker actief op pad door 
het prachtige landschap. 
Ongehinderd heeft hier in 
samenwerking met Coloplast 
een mooie Fit for Life route 
met 11 tips voor leuke en 

toegankelijke overnachtingsaccommodaties, 
restaurants en activiteiten samengesteld. 
Ontdek deze in de gratis Ongehinderd App. 
De Ongehinderd app is gratis te downloaden 
via de Apple App Store, Google Play Store 
of neem een kijkje via app.ongehinderd.nl.

Samen maken we Nederland toegankelijker!



IDYLLISCH BEEKDAL VOOR FIJNPROEVERS
Het Reestdal

Informatiebrochure verkrijgbaar bij diverse Tourist info’s, horeca, musea, streekproducenten, overnachtingslocaties en de landschapbeheerders.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.VAKANTIEINHETREESTDAL.NL 

Het Reestdal, idyllisch beekdal voor fi jnproevers, biedt mogelijkheden voor 
iedereen. Zo heeft Heuveltjesbosbad, het mooiste openluchtbad van Nederland 
in 2013 en 2015, een tillift en is het rolstoeltoegankelijk, biedt Boswachterij 
Staphorst rolstoelvriendelijke wandelpaden en heeft Camping ’t Reestdal 
kampeermogelijk voor gezinnen met kinderen met een uitdaging zoals ASS of 
ADHD en een  Motoriekpark. Verder zijn er in het Reestdal mogelijkheden voor 
retraite en coaching met paarden tot zelfs huifbedrijden te paard. Ook zijn er 
scootmobiel toegankelijke fi etsknooppuntroutes en theater- en foodtour 
mogelijkheden met rolstoeltoegankelijke huifkarren. En … dat is echt nog niet 
alles. Al met al is het Reestdal een ideaal beekdal voor iedere fi jnproever!


