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“Al meer dan 25 jaar een begr
ip

op vrijetijdsg
ebied!”

- In- en verkoop caravans
- Werkplaats
- Camping reparatieservice
- Tentreparatie
- Voortenten
- Luifels op maat
- Kampeerartikelen
- Outdoorartikelen
- Caravanonderdelen
- Gasflessen
- Wandelschoenen
- Kleding
- etc.

Adres :
Loswal 2
7772 TT
Hardenberg
0523 260398

De Grootste Kampeerwinkel van Overijssel!

± 4000m²
voor meer informatie ga naar onze website www.kampeerenoutdoorreiling.nl
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Hier mogen avonturen 
eindeloos duren
Vechtdal Overijssel. Landschap vol 
belevenissen, streek vol plezier. Samen naar 
buiten, de natuur in. Met elkaar op pad en 
op ontdekking. In en rond het Vechtdal, 
langs en op de rivier, over én buiten de 
paden. Beleef de ruimte en de natuur. 
Een groot avontuur. En dat vlakbij thuis.

een echte blikvanger,  
de zeven meter hoge uitkijkheuvel,  

genaamd de distelbelt

Neem de ruimte, 
vergeet de tijd
Vechtdal Overijssel. Dit is jouw 
gevoel van rust en ruimte. Van alle 
tijd hebben. Voor jezelf en voor 
elkaar. Samen genieten van eindeloos 
groen, van de natuur die rivier de 
Vecht omarmt. Zorgeloos genieten 
van buiten zijn, buitenlucht en 
buitenleven. En dat zó dichtbij.

www.vechtdaloverijssel.nl/10-bijzondere-plekken
Kijk voor meer informatie op:
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groen, 

gastvrij &

geïnspireerd 

Ommen

w e l k o m  i n  h e t  h a r t  v a n  h e t  v e c h t d a l

6

groen, 

gastvrij &

geïnspireerd 

Ommen

w e l k o m  i n  h e t  h a r t  v a n  h e t  v e c h t d a l

www.koeksebelt.nl            #koeksebelt        www.koeksebelt.nl            #koeksebelt        

5 sterren
camping

Familie J. van der Boon
Zwolseweg 13   7731 BC  Ommen

T 0529 451 378   info@koeksebelt.nl

• KAMPEREN OP ONS EILAND
• RUIME PLAATSEN
• LUXE EN COMFORT
• MIDDEN IN DE NATUUR
• OP LOOPAFSTAND VAN 
 CENTRUM OMMEN
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Rivier
voor tdurend s tromen 

gedachten gaan, komen 
s tromend, kabbelend en spiegelend 

Vecht
Uit: Verwondering. De Rheezerbelten | Mieke Bruins

De Overijsselse Vecht is de grootste van de 
kleine en de kleinste van de grote rivieren van 
Nederland. De bron van de Vecht ligt in de 
buurt van Darfeld, het Duitse Münsterland. 
De rivier is 167 km lang. Ten noordwesten 
van Zwolle vloeit de Vecht samen met het 
Zwartewater. Met 13 partners streven we ernaar 
de Vecht te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke 
laaglandrivier in het programma Ruimte 
voor de Vecht. Meer ruimte voor het water 
wordt gecombineerd met waterveiligheid 
en de ontwikkeling en ontsluiting van de 
natuurlijke schatten van de Vecht. Het 
zorgt voor de versterking van de historische 
verbinding tussen Dalfsen, Ommen en 
Hardenberg en het water. Het biedt enorme 
kansen voor recreëren op en aan het water. 
www.ruimtevoordevecht.nl  

De overijsselse 
vecht
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Hier heb je alle tijd. Om er samen 
opuit te trekken in de natuur of om 
even helemaal niets te doen. Languit 
in het gras met mijn favoriete boek. 
Misschien pak ik straks een yogales. 
Ach, dat kan ook een andere keer...

Mam doe je mee? 

Hier heb je alle tijd
beleef de natuur

BOEK NU JE VERBLIJF OP 
WWW.LEMELERESCH.NL

Koff ie/thee en appeltaart - Terras met uitzicht op de tuin
Witharenweg 24 - 7738 PG - Witharen (gem. Ommen)

tel: 06 - 52 34 43 04 of 06 - 27 87 63 88

Expositie van beelden, meubels, keramiek en schilderijen

www.atelierwitharen.nl

BEELDENTUIN
WITHAREN

Open: mei t/m sept. 
Op donderdag t/m zondag van 11.00u - 17.00u.

Gratis toegang

Camping en Kanoverhuur De Linderbeek
Zomerweg 56

7683 PR Den Ham
0546-671422

info@linderbeek.nl
www.linderbeek.nl

■ Ruime kampeerplaatsen

■ Verhuur accomodaties

■ Glampcamp luxe kamperen

■ Christelijke gezinscamping 

■ Privé sanitair

■ Recreatieteam

■ Zwembad (kan overdekt)

■ In het mooie Vechtdal 

■ Gezellige Brasserie 

■ 55+ weken

■ Zwemvijver

■ Visvijver

■ Snackbar

≈

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

De Klimberg
CAMPING • CHALETS • RECREATIE

BOEK VIA 

ONZE NIEUWE 

WEBSITE

Toppunt van
vakantieplezier

DAAR KAN NIETS TEGENOP! • WWW.DEKLIMBERG.NL • HARDENBERG

✔

NIEUW! 
DE GLAMPCAMP
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Ontdek het Vechtdal

9

Trek de wandelschoenen uit de kast of 
pomp je fietsbanden op…ervaar de mooiste 

plekken langs wandel- en fietsroutes. Kies 
een rustmoment of uitzichtpunt om je 

te verwonderen over al het fraais dat het 
Vechtdal te bieden heeft. Nu iedereen 

op een elektrische fiets stapt, kun je wat 
sneller door het landschap fietsen en nog 

meer ontdekken. In het Vechtdal heb je 
alle tijd om de ruimte te ervaren en leuke 

rondjes te wandelen en te fietsen. 

Fietsen & wandelen

Fietsen langs de Vecht    
De mooiste fietsroute langs de Vecht heet 
de Vechtdalroute! Dit is een veelzijdige 245 
kilometer lange fietsroute tussen Zwolle 
bij de monding van de Vecht en Darfeld 
(Duitsland) bij de bronnen van de Vecht.
De Vechtdalroute is in beide richtingen te fietsen. 
Al fietsend volg je de loop van de Vecht. De route 
kun je in verschillende dagtrajecten volgen. Elk 
traject kent zijn eigen wisselende landschappen 

Pieterpad etappe

Tip
Het Pieterpad, de bekendste wandelroute 
van Nederland, loopt ook door Vechtdal 
Overijssel. Het ene moment passeer je 
de meanderende rivier de Vecht en het 
andere moment ben je omgeven door 
ongerept, groen natuurschoon zover het 
oog reikt. Je komt geheel tot rust in het 
Vechtdal en al helemaal op de prachtige 
overnachtingsplekken aan deze route.
www.vechtdaloverijssel.nl/pieterpad

Aanpassingen bewegwijzering
Let op: momenteel worden er verbeteringen aan de bewegwijzering van het fiets- en wandelnetwerk 
in het Vechtdal aangebracht, kijk voor meer informatie op: www.routenetwerkenvechtdal.nl 

en bijzondere kunstobjecten. Sterker nog, door 
het fietsen van de Vechtdalroute fiets je door 
een kilometers lang openluchtmuseum. De 
Vechtdalroute volgt namelijk bijna dezelfde 
route als de Kunstwegen fietsroute, waardoor 
je onderweg kunt genieten van tientallen 
kunstwerken van hedendaagse kunstenaars.
Kijk voor de etappes, fijne overnachtingsplekken, 
lekkere lunchadressen en meer informatie op  
www.vechtdalroute.nl 

Topregio voor wandelaars
Het Vechtdal is hèt wandelgebied van 
Nederland. Er ligt voor 1.500 kilometer aan goed 
onderhouden wandelpaden in het Vechtdal, wat 
2,5 maal zo lang is als het Pieterpad! Geliefde 
routes door het Vechtdal zijn onder andere de 
Landgoederenroute Dalfsen en het Vechtdalpad. 
De wandelvoorzieningen in het Vechtdal 
ontvingen al diverse onderscheidingen. Zo werd 
Dalfsen Groenste dorp en kleinste stad van 
Europa en werd Ommen in 2013 uitgeroepen 
tot 'Wandelgemeente van het jaar'. Hardenberg 
werd het jaar erna tweede in dezelfde verkiezing.
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Vechtezomp Grammesberghe
Unieke vaartocht 

op de Vecht 

Terwijl het Vechtdal langzaam ontwaakt, 
maakt de Vecht zich gereed voor haar 
bezoekers. De eerste kanoërs komen 

het Vechtdal vanaf het water verkennen. 
Peddelend langs stuwen en vistrappen 
nemen zij het landschap in zich op. En 
spotten ze de IJsvogel en oeverzwaluw!  

Op een klein strandje zijn kinderen 
druk in de weer, een schipper legt zijn 

plezierjacht aan in het haventje en 
gezinnen maken een boottocht. Het 
is een gezellige drukte op de Vecht! 

Wanneer de avond invalt, wordt het 
rustiger. Ergens op de Vecht vaart nog 

een sloep met een verliefd stelletje. Met 
een goed glas wijn en een hapje genieten 

ze van het landschap, de ondergaande 
zon en elkaar. Gelukkig heeft de Vecht 
alle tijd en vervolgt zij onverstoorbaar 

haar route door het landschap. www.vechtdaloverijssel.nl/varen
Kijk voor meer informatie over varen op:

varen op de vecht

Schitterende vaartocht

Een bezoek aan het Vechtdal is niet compleet zonder een schitterende vaartocht 
over de Vecht. Er zijn genoeg mogelijkheden om een (familie) kano, kajak, 
nostalgisch motorbootje of luxe (e)sloep te huren. Maar je kunt natuurlijk ook 
met je eigen bootje komen. De meanderende rivier door het prachtige groene 
landschap zorgt voor een mooie tocht naar zowel oost als west. 
Uiteraard ben je van harte welkom om aan te leggen in één van  
onze gezellige haventjes en te genieten van een langer verblijf!  

10

Veelzijdig vaargebied
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Vechtezomp Grammesberghe
Unieke vaartocht 

op de Vecht 

De mooiste fluisterboot van de Vecht is met recht de 
Vechtezomp. De elektrisch aangedreven zomp ligt op het 
terrein van bierbrouwerij en schipperscafé de Mommeriete 
in Gramsbergen. De fluisterboot vaart rechtstreeks de 
Vecht op en neemt je mee via het mooiste stukje Vecht, 
met rijke natuur, cultuur en historie naar Duitsland. 

“Dagje Gramsbergen”
Minimaal 10 personen   |   € 65,- per persoon

Infocentrum Vechtdal / Anjerpunt Gramsbergen:
Het Infocentrum Vechtdal alias Anjerpunt ligt in hartje Gramsbergen en is 
eveneens het Streekmuseum. Ga terug in de tijd naar archeologische vondsten 
van duizenden jaren oud en stap vervolgens binnen in een hedendaagse 
expositie. Het Anjerpunt neemt je mee door de cultuur en historie van het 
Vechtdal. Aansluitend is er een stadswandeling door het historisch centrum. 

Vijvertuinen: 
Deze schitterende 2,25 ha. omvattende vijvertuinen zijn in 1987 aangelegd 
door Ada Hofman, auteur van verschillende vijverboeken. Ongeveer 30 tuinen 
met daarin 50 vijvers zijn geprojecteerd rondom drie grote natuurvijvers en 
vormen samen de grote tuin. De vijvertuinen zijn geopend vanaf 1 april tot 30 
september. Op maandag zijn de vijvertuinen gesloten.

Inhoud arrangement:
10.00 uur Ontvangst in Infocentrum Vechtdal in Gramsbergen met onbeperkt 
koffie/thee en stadswandeling of bezoek Ada’s vijvertuinen (eigen vervoer)
12.00 uur Lunch in lokale horecagelegenheid
13.30 uur    Tochtje met de Vechtezomp naar Laar in Duitsland
14.30 uur    Kaffee/Tee mit Kuchen in de molen of Heimatshuis
16.30 uur    Rondleiding Bierbrouwerij Mommeriete, met kleine proeverij
18.00 uur    Toeristendiner in restaurant De Woage of restaurant Spiezz

In de vakantieperiode wordt dagelijks gevaren. Er is een lift en er zijn 2 
rolstoelplaatsen aanwezig. Reservering via www.vechtezomp.nl of 06 1025 8630.

rolstoelvriendelijk

Boottochten over de Vecht (individueel en groepen)

Voor beschikbaarheid en boekingen, kijk op www.vechtezomp.nl of bel met 06 - 1025 8630. Tussen
mei en november worden om 10.30 uur en 14.00 uur dagelijks vaartochten aangeboden (mits
gereserveerd) met als route Gramsbergen-Laar-Gramsbergen. Vaartijd is 2 uur met koffiestop in Laar. 
Prijzen: Volw.: € 14,-; Kind t/m 17 jaar € 8,-; Kind t/m 3 jaar gratis. Gezinstarief: (2 volw. en 2 kind) € 38,-.  
Andere tochten mogelijk na overleg. Max. ca. 55 personen bij inzet van 2 zompen (indien beschikbaar)

Op zoek naar een familie uitstapje of bedrijfsuitje? Dan bieden we 
jullie een schitterend arrangement aan met keuzemogelijkheden.
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  Autovrije kampeervelden
  Speeltuintje op elk veld
  Comfort(+) plaatsen en privé sanitair
  Overdekt zwembad met waterglijbaan
  Indoorspeeltuin
  Minishop
  Horeca
  (Luxe) safaritenten met eigen sanitair
  Veranda-en terraslodges
  Tenthouses
  (Veranda) chalets
  Animatie in alle weekenden en vakanties
  Vis- en roeivijver

De kleinste 5-sterren 
camping van Nederland!

Grote Beltenweg15 I 7794 RA Rheeze I
0523262286 I info@campingtveld.nl 

I www.campingtveld.nl

Boek jouw droomvakantie!

Voor meer informatie of reserveringen: 
www.gerner.nl of bel 085 - 0160 190

Profi teer nu van
15%vroegboekkorting ook tijdens alle schoolvakanties

Smakelijk & cul tureel
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De rijke historie van Dedemsvaart
De Historische Vereniging Avereest biedt 
een mooi overzicht van de rijke historie van 
de omgeving. Streekmuseum De Kalkovens 
vertelt over de voormalige prille veenkolonie 
waarbij turf en kalk een grote rol speelden. 
Op het terrein is er behalve industrieel 
erfgoed zoals de Kalkovens, turfschuur, 
turfschip en scheepswerf ook een leshuus 
met oudheidkamer te bezichtigen. 

Streekmuseum "De Kalkovens"
Oude Zuidwolderstraat 13, Dedemsvaart
T 0523-615810  |  www.hvavereest.nl

Dedemsvaart & Balkbrug

Smakelijk & cul tureel

Breng een bezoekje aan het 
levenswerk van één van de 
belangrijkste tuinarchitecten van 
de 20e eeuw. Dertig inspirerende 
tuinen, horeca en plantenverkoop.

Tuinen Mien Ruys

Tip

Muzikale wijngaard   
Bij Wijngoed De Reestlandhoeve in 
Balkbrug verbouwen John en Wilma al 
vijftien jaar druiven. Per jaar wordt er 
zo’n 15.000 liter wijn geproduceerd via de 
wijnranken. Sinds een aantal jaren luisteren 
de druiven naar muziek. “Vraag me niet 

hoe het kan, maar druivensoorten die 
het voorheen slecht deden, doen het met 
muziek prima”, zegt eigenaar John. Ook 
voor niet wijnliefhebbers is dit Wijngoed 
een bezoekje waard. Wandel over het 
Wijnwandelpad, volg een rondleiding of 
boek een wijnbelevingsarrangement. 

In de omgeving van Hardenberg en in het Reestdal zijn vele streekproducenten 
en smaakadressen te vinden. Wijn en bier van eigen bodem, maar ook asperges, 

fruit, zuivel, vlees en ambachtelijk ijs. Die overheerlijke streekproducten 
kunnen ‘s avonds in het restaurant zomaar op je bord liggen. 

Smaakvol streekbier met een verhaal
EigenWiez, Lanterfanter, Dikke Bolle en 
Blonde Bertha; enkele van de nieuwe 
streekbieren van Brouwerij Avereest. Aan de 
Langewijk in Dedemsvaart, onder één dak 
met het Landbouwmuseum, wordt sinds kort 
ambachtelijk gebrouwen. Tussen de koperen 
ketels proef en beleef je de oorsprong van de 
streek. Dat is precies waar het om gaat. “Met 
een reeks smaakvolle biertjes willen we deze 
mooie streek op de kaart zetten”, zegt brouwer 
en biersommelier Hans Noorman. Elk bier 
en elk etiket heeft zijn eigen verhaal. Humor, 
de link naar het Reestdal en natuurlijk de 
unieke smaak zijn daarbij vaste ingrediënten. 
Kom zelf dit streekbier maar eens proeven!  



regio HARDENBERG

In de regio Hardenberg is er van alles te doen. Met een kano de Vecht afvaren, wandelen 
langs historische paden of fietsen langs kunstwerken of smaakadressen. Gezellige 

evenementen, shoppen in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart, een bioscoop, 
theater en ook nog leuke kidsactiviteiten. Geen wonder dat jaarlijks vele vakantiegangers 

zich hier nestelen op de topcampings, vakantieparken en bij de stijlvolle hotels en 
B&B’s. Het afwisselende landschap met onder meer het Vechtpark en grenzend aan 

Duitsland en het Reestdal, leent zich uitstekend voor een ontdekkingstocht. 

Een afwisselende 
vakantieregio

Verder is het een fantastisch vertrekpunt voor wandelaars en fietsers. In 
de directe omgeving liggen parels van dorpen zoals het monumentale 
brinkdorp Rheeze, maar ook Diffelen, Gramsbergen, Oud Avereest, 
Lutten, Ane en Brucht. De Saksische boerderijen vertellen over het 
leven langs de Vecht en de stadsmuren herinneren aan tijden van 
ruilhandel, marktkooplieden en oorlogen. Het fiets- en wandelnetwerk 
sluit naadloos aan op de routes naar Ommen, Dalfsen en Duitsland.

Kinderroutes Joggem 
Jonge gezinnen kunnen hun hart ophalen 
met de drie kinderroutes van Joggem, al 
wandelend of op de fiets. Joggem woont in 
de gemeente Hardenberg en beleeft allerlei 
avonturen. De eerste kinderfietsroute 
vertelt het verhaal van de Slag bij Ane, 
met als startpunt het museum van 
Gramsbergen. De tweede route is een 
wandelroute van 3,5 kilometer over de 
overstroming van de Vecht. Tijdens deze 
route ontdek je al wandelend meer over 
het Vechtpark in Hardenberg. In 2020 is 
de nieuwste kinderfietsroute gelanceerd 
‘Joggem & het ontstaan van de Vecht’. 
Kijk voor meer informatie op 
www.visithardenberg.nl/joggem  
of voor andere leuke kinderroutes op 
www.visithardenberg.nl/kinderroutes.

Beleef de regio vanaf het water 
Zo kun je een bootje, sloep of kano huren. Combineer het varen  
met een bezoekje aan een gezellige stadje/dorpje, hapje eten,  
proeverij of een tochtje in de natuur. Je kunt zelfs een tochtje naar  
Duitsland maken met de boot! 

Streekproducten, vers van het land; Kom proeven!
Terwijl de meeste mensen nog heerlijk in hun bed liggen, 
zijn de boeren in Hardenberg en omgeving al volop aan het 
werk. Met respect voor omgeving en milieu produceren zij 
de lekkerste streekproducten. Proef de streek en geniet van 
de ambachtelijke lekkernijen die dagelijks met liefde worden 
gemaakt. Misschien nog wel leuker: Kom eens langs en maak 
kennis met de mensen en het verhaal achter het product!

De regio Hardenberg staat bekend om de vele evenementen 
in en rondom het centrum van Hardenberg. In verband 
met COVID-19 raden we je aan om de website 
www.visithardenberg.nl van tevoren te bekijken en je te laten 
informeren. Er zijn ook voldoende leuke uitstapjes te vinden,  
kijk ook op www.visithardenberg.nl/metafstanddeleukste!
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Met <1,5m> afstand de leukste!



Een afwisselende 
vakantieregio

Vechtpark 
Langs de oevers van de Vecht bij Hardenberg is een prachtig parkachtig 
rivierenlandschap dat dwars door het centrum van Hardenberg 
stroomt. Als recreant, toerist en inwoner kun je hier genieten in een 
groene, waterrijke omgeving. Aan de rand van het Vechtpark ligt 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel met de koppeltuinen. Op dit bijna 
drie hectare grote terrein kunnen kinderen kennismaken met planten 
en beestjes. Loop eens het blotevoeten pad of via het betonpad langs 
de bloemrijke graslanden. Daar ligt een grote vijver met vuurplaats, 
moestuinen, heemtuinen, broeihopen en een bijen- en insectenhotel. 

www.visithardenberg.nl
Meer tips over Hardenberg? Kijk dan op: 

Anjerpunten en Informatiepunt
Persoonlijk advies over wat er te doen is in de gemeente  
Hardenberg? Hiervoor kun je terecht bij de verschillende 
informatiepunten die verspreid in de regio te vinden zijn.  
Kijk dan op: www.visithardenberg.nl

Actief
Wie zin heeft in een actieve dag, kan zijn geluk niet op. 
Er zijn tal van manieren om actief bezig te zijn. Zo kun je 
er op een stepbike met gps door de omgeving crossen of 
midden in een weiland een potje boerengolf spelen. Ook 
als het weer iets minder goed mee doet is de omgeving 
van Hardenberg geschikt om iets te ondernemen. Of je 
bent in de stemming om iets ludieks, actiefs te doen. Zelfs 
met een groep zijn er veel mogelijkheden. Om de dag af 
te sluiten zijn er tal van eetcafés en eettentjes zowel in 
Hardenberg als in de omgeving. Een lijstje om uit te kiezen:
• Indoorspeelhallen, bioscoop, theater en diverse zwembaden
• Abseilen, boogschieten, klootschieten en wildwaterbaan
• Attractie- en waterpark Slagharen
• Escaperoom en musea 
• Bootverhuur en varen met de Vechtezomp

Activiteiten in de natuur             
De natuurlijke omgeving bestaat alleen al uit een boswachterij van 
1000 hectare, waterrecreatieplas ‘De Oldemeyer’ Hardenberg en 
zwemplas Kotermeerstal in het aangrenzende Reestdal. De vele 
fiets- en wandelpaden leveren vaak bijzondere ontmoetingen op. Zo 
kun je reeën en roofvogels tegenkomen op de heide en bij prachtige 
vennetjes. Bij Rheeze bestaan langgerekte beboste stuifduinen de 
‘Rheezer Belten’. Een zandverstuiving waar je heerlijk kunt wandelen. 
Genoeg ruimte om van de omgeving te genieten. En aan de Vecht 
ervaar je de rust en de ruimte van onze landelijke omgeving.
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In de regio Hardenberg kun je winkelen en naar een pretpark

gaan. Wandelen, fietsen en skaten. Kort of lang vakantie vieren.

Kamperen, feestvieren of een theater bezoeken. Hoe dan ook, 

met de ligging in het mooie en natuurrijke Vechtdal en het 

romantische Reestdal, met pittoreske dorpen en steden heeft

de regio Hardenberg genoeg te bieden!

Wil je weten wat er te doen is in de regio?

Bezoek www.visithardenberg.nl en bekijk de leuke tips,

wandel- en fietsroutes of de agenda met gezellige evenementen.

Ook met 1,5 meter afstand is er genoeg te beleven en doen.  

Dus bezoek ook eens de regio Hardenberg en laat je verrassen!

WWW.VISITHARDENBERG.NL vechtdal
overijssel
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Het Reestdal met zijn kenmerkende, door bedelaars 
ontgonnen grond. Het Reestdal, met zijn Ommerschans. 

Het Reestdal, met zijn geschiedenis. Maar zeker 
ook het Reestdal met zijn streekproducten. 

Voor Pieter Koonstra is het een gebied om van te smullen.

Wat betekent het Reestdal voor jou?

‘Nou, waar te beginnen… Ik vind het allereerst 
een prachtig gebied. Niet alleen qua natuur, 
maar zeker ook qua cultuur en historie. Die 
vind je hier op allerlei plekken terug. Dit is het 
land dat ontgonnen is door de bedelaars die 
te werk gesteld werden in de Veenkolonien, zo 
omstreeks 1820. Generaal Johannnes van den 
Bosch bedacht dat zij heropgevoed konden 
worden door ze hiernaar toe te halen en hen 
aan het werk te zetten. De Ommerschans 
maakt daar deel van uit, sterker nog, het 
was de eerste proefkolonie zoals de kampen 
heten. In de schans proef je nog de historie. 
Maar ook bij mij in de weilanden. Die werden 
destijds bemest met het huisafval uit het 
Westen – nog steeds komen materialen van 
toen naar boven, want het was niet alleen 
gft-afval wat in het huisvuil belandde…’

Je zegt Ommerschans…

‘Ja, het maakte deel uit van de verdedigingslinie 

die de Spanjaarden uit het Noorden moesten 
houden. Maar dat werd geen succes want 
toen de Spanjaarden voor de deur stonden 
was de ene helft al gevlucht en de andere helft 
te dronken om te vechten, haha. Maar de 
Ommerschans staat niet op zichzelf, de resten 
van die periode vind je ook terug in de kavels en 
de eikenlanen. De kavels waren groter dan elders 
in het land, ze waren hun tijd toen ver vooruit.’

Waarvoor worden die kavels nu gebruikt?

‘Het is een agrarische gemeenschap hier, 
waar geboerd wordt. Nog steeds. Ikzelf 
heb een duurzaam melkveebedrijf, maar je 
vindt hier van alles. Veel van de producten 
die we hier verbouwen en maken kun je ook 
gewoon kopen. Zo hebben wij onze eigen 
Vrijloopkaas De Weldaad, heeft Emmink in 
Balkbrug heerlijk boerderijvlees Uut ’t Veld, 
kun je bij zuivelboerderij De Waard in Balkbrug 
heerlijke en eerlijke zuivel kopen, wordt bij 
de Brouwerij Avereest een goed glas bier 

Workshops en kaas
Pieter Koonstra en Danielle Tesselaar hebben een ‘Dierzame 
melkveehouderij’ in Vinkenbuurt. Hier verkopen ze ook hun eigen 
vrijloop kaas De Weldaad. Naast het melkvee hebben beiden 
hun locatie ook ingericht voor vergaderingen en workshops. 
Qua laatstgenoemde: bij Pieter en Danielle kun je workshops 
volgen zoals ‘koe boetseren’ en ‘koe schilderen’ en ‘viooltjes 
meppen’.De ruimtes zijn ingericht met schilderijen van Danielle. 
www.melkveebedrijfkoonstra.nl

gebrouwen en kun je genieten van heerlijke 
worsten van Van Broekhuizen in Balkbrug 
– je proeft dat het hier vandaan komt, 
vind ik. Het zijn allemaal eerlijke producten, 
vers van het land, van hier uit het Reest- en 
Vechtdal. Mocht je je eens lekker willen laten 
verwennen met een menu streekproducten 
aangevuld met eten uit de natuur, dan 
raad ik Proefkamer Het Reestdal aan.’  

Je hebt hier dus natuur, cultuur, geschiedenis 
en streekproducten. Wat tip jij iemand 
die hier nog niet eerder geweest is?

‘Alles wat ik tot dusver heb genoemd. De 
Ommerschans moet je echt bezoeken, het 
eten echt proeven. Maar ik zou ook een 
bezoek brengen aan het Heuveltjes Bosbad 
in Balkbrug, al meerdere keren uitgeroepen 
tot het mooiste zwembad van Nederland. Het 
ligt prachtig in de bossen. Bezoekerscentrum 
De Wheem van Landschap Overijssel 
met zijn activiteiten, Natuurspeelpad en 
dassenburcht is ook leuk. Een aanrader is ook 
de autoroute Smakelijk Vechtdal. Dan tour 
je van streekproduct naar streekproduct.’

het Reestdal

Om van te smullen
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Welkom!
Schoenen aan? Fiets 

opgeladen? Ga op safari, 

en ontdek ons gebied op 

zijn best! Zien wij je snel?!

Ga op safari door het Reestdal en ontdek de 

meest bijzondere plekjes van ons gebied. 

Maak kennis met het kronkelende grens- 

riviertje, de ongerepte natuur, vele ooievaars  

en bijzondere kwalitatieve streekproducten. 

Gedurende de safari leidt onze wandel- en 

fietsroute je, via een interactieve app, door de 

leukste (culinaire) hotspots van ons gebied. 

Onthaast en geniet van het Reestdal!

WIJNSAFARI
Reestdal

W I J N  |  V L E E S  |  Z U I V E L

WIJNSAFARI
Reestdal

L A AT  J E  V E R R A S S E N !

WIJNSAFARI
Reestdal

W I J N  |  V L E E S  |  Z U I V E L

WIJNSAFARI
Reestdal

L A AT  J E  V E R R A S S E N !

Reestdal

L A AT  J E  V E R R A S S E N !

WIJNSAFARI
Scan de code om 
de route te starten

WIJNSAFARI
Reestdal

W I J N  |  V L E E S  |  Z U I V E L

WIJNSAFARI
Reestdal

L A AT  J E  V E R R A S S E N !

WIJNSAFARI
Reestdal

W I J N  |  V L E E S  |  Z U I V E L

WIJNSAFARI
Reestdal

L A AT  J E  V E R R A S S E N !

Reestdal

L A AT  J E  V E R R A S S E N !

WIJNSAFARI

Doe-tip in het Vechtdal: Het Uitleefboek!
Leef jij ‘m helemaal uit?!

Het Vechtdal, een razend populaire vakantiebestemming! En dat is ook niet zo gek. 
Prachtige natuur en vele fiets- en wandelroutes. Er valt zoveel te beleven en te ontdekken! Met 
het Uitleefboek doe je precies dát. Het boek zit vol opdrachten in de natuur langs bestaande 
wandelroutes en op unieke plekjes in de omgeving. Een super toevoeging aan elke vakantie of 
bezoek aan het Vechtdal! Voor echte avonturiers, jong én oud.

Voor een goed doel. Een deel van de opbrengst van het Uitleefboek is voor de realisatie van nieuwe natuur rondom het gebied de Moskuilen. Het Uitleefboek won de Stimuleringsprijs 

van Gastvrij Hardenberg en is een samenwerking tussen Natuurkampeerterrein de Klashorst, Staatsbosbeheer, Natuuractiviteitencentrum De Koppel en Stichting Das & Vecht. 

Ben jij (of ken jij) een avonturier en wil jij het Vechtdal op een verrassende manier leren kennen? 
Ga op pad met het Uitleefboek! Of geef het boek cadeau.

Wil jij ‘m hebben?! Het boek kost 10 euro en 
is te bestellen via de QR-code hiernaast. 
Daar vind je ook alle andere verkooppunten. 

                                                            
BBiijj  hheett  bbooeekk  kkuunn  jjee  eeeenn  rruuggzzaakk  hhuurreenn!!  

HHiieerriinn  zziitttteenn  eexxttrraa  ssppuulllleenn  ddiiee  jjee  kkuunntt  

ggeebbrruuiikkeenn  bbiijj  ddee  ooppddrraacchhtteenn..  LLeeeess  mmeeeerr  

vviiaa  wwwwww..ddeekkllaasshhoorrsstt..nnll//uuiittlleeeeffbbooeekk

Scan mij
Tip

Proef het Verrukkelijk Vechtdal. 
Binnen, of op het terras? 

Sfeervol dineren in 
de Rheezer Bistro!

Grote Beltenweg 1 • Hardenberg • Tel 0523 - 270012 • www.rheezerbelten.nl
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De Ommerschans

www.deommerschans.nl  
Kijk voor meer informatie op:
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Wandel langs de grachten met vreemde 
hoeken en de weelderig begroeide wallen 
en je ziet een vesting uit de Tachtigjarige 
Oorlog. Kijk door je wimpers en ervaar 

hoe een strafkolonie uit de ijzeren  
eeuw weer tot leven komt. Geniet van 

de rust en vraag je af wat je hoort! 
De natuur? Of toch de geschiedenis? 

Welkom op de Ommerschans!

Voel de verhalen!

Verdedigingsschans
Op kosten van de Friezen en de Groningers 
werd in 1625 het verdedigingswerk de 
Ommerschans gebouwd. Ze wilden 
voorkomen dat de Spanjaarden over de weg 
door het veen bij Ommen naar het noorden 
op zouden rukken. De Spanjaarden kwamen 
niet, maar een krappe vijftig jaar later viel 
de Bisschop van Münster, alias Bommen 
Berend, wel ons land binnen. Hij had maar 
weinig moeite met de verovering van de 
schans. De verdedigers sloegen dronken 
op de vlucht toen ze hem zagen naderen.

Straf en Bedelaarskolonie 
De Maatschappij van Weldadigheid: 
het klinkt zo fraai. En het idee waarmee 
Johannes van den Bosch haar oprichtte, 
was wel te prijzen: paupers, bedelaars, 
wezen en eigenlijk iedereen die 
maatschappelijk niet mee kon komen, 
helpen een bestaan op te bouwen. 
De bedelaarskolonie Ommerschans werd in 
1820 geopend. Een groot, vierkant gebouw 
dat plaats bood aan 1200 bedelaars. Door 
te werken op de bij de kolonie behorende 
boerderijen en in de werkplaatsen konden 
ze na genoeg verdiend te hebben van 
de kolonie ontslagen worden. Mannen 
en vrouwen leefden gescheiden van 
elkaar, onderwijs werd wel gegeven 
en er was een arts aanwezig. De oude 

verdedigingsgrachten, bewakers bij de 
poort en bij de werkzaamheden, evenals 
de aanwezigheid van limiethuisjes op 
de koloniegrenzen moesten voorkomen 
dat de bedelaars konden ontsnappen.

Het leven was zwaar op de kolonie, velen 
hadden bij aankomst al een hele slecht 
conditie en konden het harde werken niet 
aan. Meer dan 5.000 mensen kwamen er 
om het leven, maar het duurde tot 1890 
voor het gesticht de deuren sloot.

Natuur!
Een uniek landschap. Dat heeft de bewogen 
geschiedenis van de Ommerschans in ieder 
geval achtergelaten. De bossen en de gracht 
doorbreken het open landschap en creëren 
stille, mysterieuze plekjes, waar je de verhalen 
voelt. Reeën, vogels en vleermuizen voelen 
zich er thuis. Net als veel verschillende 
bomen en planten. De Ommerschans is 
niet voor niets ook een beschermd gebied. 

Werelderfgoed UNESCO!
Op 21 december 2016 heeft minister 
Bussemaker bekend gemaakt dat de 
Maatschappij van Weldadigheid, waar de 
Ommerschans een wezenlijk onderdeel 
van is, voorgedragen wordt voor 
Werelderfgoed. Ommerschans maakt 
deel uit van de groep van 7 koloniën. 
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Uw vakantie direct aan de Vecht
Comfortabele Bungalows 

Ruime kampeerplekken 

Rust en natuur 

Fietsen en wandelen 

Visstek bij uitstek 

Resort de Arendshorst
Arendhorsterweg 3A
7731 RC Ommen
T: 0529 45 32 48
info@arendshorst.nl
www.arendshorst.nl
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De flora en fauna rondom de Haarplas zit 
vol verrassingen. Wanneer je de plas ook 
bezoekt, elke periode heeft zo zijn charme. 
In het voorjaar genieten wandelaars van het 
ontluikend groen en de bloeiende bomen. 
Een zomerse wandeling brengt je langs 
de bloeiende dop- en lavendelheide. Vanaf 
het pad zie je ook de klokjesgentianen.

Geur en kleur is wat je ervaart wanneer je de 
Haarplas bezoekt in de herfstperiode. Kom 
je er wanneer de eerste sneeuw is gevallen? 
Ga op zoek naar sporen van reeën, dassen, 
vossen, marters en verschillende vogels 
en zie met eigen ogen hoeveel dieren hier 
leven. Doordat het er relatief rustig is, is het 
gebied in trek bij verschillende diersoorten 
die hier even op adem kunnen komen. 

Wandelroutes langs Haarplas 
De Haarplas ligt middenin het bos in de buurt 
van brinkdorp Rheeze. Drie gemarkeerde 
wandelroutes van verschillende lengtes van 

Verscholen tussen geurende dopheide en kleurrijke bossen 
ligt de Haarplas. In dit kleine pareltje in Boswachterij 

Hardenberg valt voor grote en kleine natuurliefhebbers 
veel te ontdekken. De kans op een toevallige ontmoeting 
met een knalblauwe kikker of een schichtige adder maakt 

een wandeling langs de Haarplas een echt avontuur. 

het wandelnetwerk Vechtdal voeren je langs 
het bosmeertje. De plas, die in de jaren dertig 
door werklozen is aangelegd in het kader van 
werkverschaffing, wordt ook wel het Zwanenmeer 
genoemd. Dit omdat het vanuit de lucht 
gezien de vorm heeft van een zwaan. Startpunt 
voor de wandelingen is de parkeerplaats bij 
recreatieplas de Oldemeijer. Ook de route 
Rondom Rheeze, een mooie wandeling van 
circa 13 kilometer, gaat langs het Zwanenmeer.  

Haarplas, leefgebied van de adder
De omgeving van de Haarplas is ook het 
leefgebied van de adder. Een aantal jaren geleden 
zijn een aantal heideveldjes in de boswachterij 
met elkaar verbonden om de uitwisseling van 
adders en andere koudbloedige dieren als 
hagedissen te bevorderen. Vipera verbindt is te 
lezen op een bordje op de vogelkijkhut. Vipera is 
Latijns voor adder en symboliseert hier niet alleen 
de verbinding van de verschillende leefgebieden, 
maar ook die van de mens met de natuur. 
Een zonnige dag in het voorjaar is de beste 

Natuurgeheimen  DE HAARPLAS
tijd om een adder te spotten. Dan komen 
ze langzaam onder hun pijpenstrootjes 
vandaan om na hun winterrust op te laden 
in het zonnetje. Blijf op de paden en kom 
niet te dichtbij, het zijn gifslangen. 

Ontdek het Zwanenmeer met kinderen 
Voor kinderen is de Haarplas een uitgelezen 
plek om de natuur in de puurste vorm te 
ontdekken. Prikkel de zintuigen en ga op 
zoek naar de gagelstruik met zijn typische 
geur. Wanneer je de tijd hebt, kun je in het 
vroege voorjaar vanaf de brug de heikikkers 
zien zwemmen. Stil blijven zitten, ze komen 
vanzelf terug. Als je heel erg geluk hebt, zie je 
ze zelfs paren. Is dat leuk? Wel als je weet dat 
de kikker knalblauw wordt als hij verliefd is! 

De wandeling vanaf de parkeerplaats naar het 
Zwanenmeer is ook voor kinderen prima te doen. 
Zijn de beentjes moe, dan is de vogelkijkhut 
op de brug een prachtige plek om even pauze 
te nemen en een appeltje te eten. Uitgerust? 
Volg het pad op weg naar een nieuw avontuur! 

 www.vechtdaloverijssel.nl/routes
Kijk voor meer informatie en routes op:
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Ommen, gelegen in het hart van het Vechtdal, is een schitterende stad met een rijke 
geschiedenis en een bruisend centrum. Een weekend weg in Ommen in een B&B 

of hotel? Een zomervakantie van meerdere weken op één van de vele campings die 
Ommen rijk is? Het kan in Ommen. Jaarlijks ontvangt Ommen duizenden toeristen 
die genieten van alles wat deze toeristische historische trekpleister te bieden heeft. 

Eenmaal Ommen ontdekt, wil je ieder jaar terug naar het hart van het Vechtdal.

OmmenHart van  
het Vechtdal 

Zandverstuiving de Sahara

De Sahara is een unieke zandverstuiving in de boswachterij Ommen. Rondom de 
zandverstuiving liggen een aantal korte en wat langere wandelroutes. Het afwisselende 
landschap is ideaal voor wandelen, fietsen of paardrijden. Er zijn wandelroutes en een 
aantal picknickplaatsen. Honden mogen aangelijnd mee en de Sahara is ideaal voor 
spelactiviteiten en een picknick. Ook kunnen de kids heerlijk in bomen klimmen. 

Weetje: de Sahara ligt wat verscholen en je kunt het beste de Beerzerweg vanuit Ommen of 
Beerze volgen en dan langs het spoor gaan en dan de afslag naar de Eerderveldweg nemen. 

Tip

Wat te doen in Ommen?
Ommen is alle dagen van het jaar een 
bezoek waard. Het historische centrum 
van de stad en het dorpse karakter maken 
van Ommen een gemoedelijk en idyllisch 
plaatsje aan de Vecht. In het centrum kan 
je shoppen in diverse winkels en ateliers 
met wisselende mode- en kunstcollecties. 
Stop ook even bij de boerderijwinkel, waar 
je allerlei overheerlijke streekproducten kunt 
inslaan. Voor een cultureel uitstapje kan je 
in Ommen kiezen uit prachtige musea: het 
Nationaal Tinnen Figuren Museum, het 
Streekmuseum of het Vliegermuseum. 

22 Foto: Marc Kelder
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Ommer Bissingh
Tot de vaste jaarlijkse evenementen met een grote uitstraling behoort zeker de Ommer 
Bissingh. Het is een begrip in de wijde omgeving en uitgegroeid tot een fenomeen. Rond 
1557 werd melding gemaakt van deze jaarmarkt. Al die jaren werd de Bissingh, de paarden- 
en jaarmarkt, gehouden op de tweede dinsdag in de maand juli. Aansluitend beginnen 
de Ommer Bissinghdagen. Dit is de aftrap van een zomer vol zomerse evenementen. 

Waterfront, passantenhaven en Vechtoevers
Ommen is een toeristische trekpleister 
met een aantrekkelijk waterfront. Het 
water van de Vecht contrasteert prachtig 
met de groene oevers. De aanblik met de 
boomhutten van Camping de Koeksebelt en 
aangrenzende passantenhaven verwijst naar 
Ommen als geliefde recreatiebestemming. 

Hapje eten naar keuze
Dankzij wandelpaden, een plein én een 
boulevard langs de Vecht, kan het gebied 
optimaal beleefd worden en worden de 
Vecht en de stad met elkaar verbonden. 
Culinair heb je het voor het uitzoeken in 
Ommen. Een breed aanbod aan restaurants 
vertegenwoordigen alle voorname keukens 
van de wereld, en natuurlijk is er ook 
een lokale brasserie, bistro en snackbar 
voor een lekkere daghap of friet. 

Ideale uitvalsbasis voor wandelen & fietsen
Gelegen in het hart van het Vechtdal 
is Ommen een ideale uitvalsbasis 
voor talloze wandel- en fietsroutes 
door het Vechtdal en Reestdal. Ga de 
uitdaging aan en beklim de Lemeler- of 
Besthmenerberg. Wissel de activiteiten 
te land af met sportieve opties te water, 
zoals kanoën, varen met een eenvoudig 
motorbootje of luxe sloep, of ga mee 
met een boottocht over de Vecht. Check 
Rederij Peters voor alle mogelijkheden!

www.ommerbissingh.nl
In verband met COVID-19 raden we je aan om de website 

van tevoren te bekijken en je te laten informeren.

www.centrumommen.nl
Meer tips over Ommen? Kijk dan op: 



24

Wij hebben verschillende soorten sloepen waarmee je
heerlijk kan varen op de Overijsselse Vecht. Onze grootste 
sloep is voor maximaal 12 personen. Geniet samen van 
een gezellig dagje op het water! 

Naast onze sloepen verhuren wij ook motorbootjes. De 
motorbootjes zijn geschikt voor maximaal 4 personen.

‘s Morgens worden jullie weggebracht naar de stuw van Archem. 
Van daaruit peddelen jullie in eigen tempo terug naar Ommen. 
Deze kanotocht (12 km) is meer dan de moeite waard, want 
naast de prachtige natuur laten reigers, reeën en ijsvogels zich 
graag zien. Leuk voor het gezin, familie en vrienden!

Speel één van onze escape rooms!
WWW.ESCAPEROOM-VECHTDAL.NL
WWW.BUSHBATTLE-VECHTDAL.NL

Trouwen aan het water
WWW.TROUWENINOMMEN.NL Voor de leukste uitjes en events!

WWW.VECHTDALEVENTS.NL

Sloepen

Motorboten 

De mooiste kanotocht over de Regge en de Vecht

SLOEPEN EN BOOTJES

KANO AFZAKTOCHT
naast de prachtige natuur laten reigers, reeën en ijsvogels zich 
graag zien. Leuk voor het gezin, familie en vrienden!

Speel één van onze escape rooms!
WWW.ESCAPEROOM-VECHTDAL.NL
WWW.BUSHBATTLE-VECHTDAL.NL

Voor de leukste uitjes en events!

KANO AFZAKTOCHTKANO AFZAKTOCHT
Rederij Peters
Zwolseweg 47731 BC Ommen(0529) 45 19 24

www.rederijpeters.nl

Dagelijks varen wij met onze rondvaartboot naar de sluis in
Vilsteren. Dit is een tocht van bijna 1,5 uur door de prachtige 
natuur van het Overijsselse Vechtdal.

Vertrektijden: 13:30 uur & 15:00 uur 
Op donderdag in juli & augustus: 14:30 uur

Ook in het laagseizoen varen wij bijna elke dag. Neem contact 
op met (0529) 45 19 24 of kijk op onze website voor de actuele 
vertrektijden. 

Afvaarten gaan door bij minimaal 25 personen (ook in het hoogseizoen). 
Tevens is onze rondvaartboot rolstoeltoegankelijk.

Vanuit Ommen maken we een prachtige tocht naar de gezellige 
warenmarkt in Dalfsen. Onderweg varen wij door de sluis van 
Vilsteren en passeren we het landgoed Rechteren. 

Vertrektijden op donderdagen in juli & augustus: om 09:30 uur 
Terugkeer in Ommen: ca. 14:15 uur

Boottocht Ommen-Vilsteren v.v.

HUUR ONS SCHIP AF VOOR JOUW FEESTJE!

Voor- en naseizoen

Boottocht Ommen-Dalfsen v.v.

RONDVAARTEN

Let op: Reserveren is noodzakelijk! 
Kijk voor meer informatie op onze website www.rederijpeters.nl

Let op: Reserveren is noodzakelijk! 
Kijk voor meer informatie op onze website www.rederijpeters.nl

TIP! BEDRIJFsevent

nieuw
FAMILIEDAG

vriendenuitje
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Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en het Reggedal vormen een uniek natuurgebied. 
Pak de fiets en verken de bossen en de heuvels van het Nationaal Park met weidse 
vergezichten, uitgestrekte heidevelden en mooie doorkijkjes op kronkelende fietspaden langs 
de Regge. Eén dag is natuurlijk niet genoeg om alles te beleven. Per dag fiets je ca 45-55 km 
met voldoende tijd voor een bezienswaardigheid of om een terrasje te pakken.

Fietsarrangement Rondje Regge en Sallandse Heuvelrug        € 399,- p.p.
5 - daags fietsarrangement inclusief:
• Bagage nabrengservice
•  4 overnachtingen in een  

Reggehooiberg, B&B, hotel of  
Bungalow (3 sterren niveau)  
met ontbijt op basis van een 
tweepersoonskamer

•  4 diners per persoon
•  Dagelijks bewegwijzerde fietsroute
•  Flyer met informatie  

bezienswaardigheden  
en horeca onderweg

• Fietshuur is optioneel
*   Bijkomende kosten ter plaatse: 

bijdrage € 15,- ‘Support for nature’

Boekingsperiode:
•  Dagelijks april t/m begin juli en 

eind augustus t/m september 2021 
op basis van beschikbaarheid.

Wandelen langs en Varen op de Regge
Bekijk met eigen ogen hoe mooi de vernieuwde 
meanderende Regge is geworden en kies 
de gele wandelroute van het wandelnetwerk 
Vechtdal, vanaf startpunt de Nieuwe Brug in 
Ommen. Struinen langs weilanden met af en 
toe een klimmetje. De route gaat over Landgoed 
Eerde, langs de Regge door de bossen van de 
Lemelerberg met als hoogtepunt de ‘Steile Oever’. 
Of verken de Regge vanaf het water en ga op 
Reggesafari, huur een kano, fluisterbootje of ga 
suppen bij de Wilgenwaerd. Even helemaal terug 
in de tijd? Boek een vaartochtje met de Enterse 
zomp vanuit Hellendoorn, Rijssen of Enter. 

www.vechtdaloverijssel.nl/rondje-regge
Kijk voor meer informatie over het fietsarrangement op:

De rivier de Regge is in oude glorie hersteld en meandert als vanouds door het landschap. 
Het Reggedal is bijzonder aantrekkelijk en biedt talloze mogelijkheden voor een heerlijk 
dagje uit. Kom tot rust bij het kabbelende water van de Regge, het is absoluut de moeite 

waard. De Regge was eeuwenlang een belangrijke handelsroute van Twente naar de 
Hanzesteden Zwolle en Kampen. Eind 19e eeuw is de Regge gekanaliseerd tot een bevaarbare 

waterweg, waarop de plaatselijke zompen hun waar efficiënter konden vervoeren. 

Recreëren rond de Regge

25
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Restaurant & IJssalon Ekkelenkamp 
 

Verschillende verse koffie 
specialiteiten met gebak uit eigen 
patisserie, uitgebreide lunchkaart, 
plate gerechten en 3-gangen keuze 
menu voor een vaste prijs. 
In de ijssalon soft- en schepijs uit 
eigen patisserie.                 
Ambacht uit het Vechtdal. 
 

www.ekkelenkamp-ommen.nl 
Stationsweg 1 Ommen 
0529-451782 

Indoor speeltuin en 

zwembad buiten 

schoolvakanties 

voor iedereen

geopend!

  Coevorderweg 25  • Stegeren • Ommen     0529 - 45 72 03    www.kleinewolf.nl
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De mooiste kastelen  
en landgoederen 

Landgoed Het Laer 
Verloofde stellen, opgelet! Landgoed Het 
Laer is met recht één van de populairste 
trouwlocaties van het Vechtdal. Sinds 1740 is 
het romantische kasteel een schitterend plaatje 
omringd door vijftig hectare bos, een ijskelder, 
hertenkamp, koetshuis en pauwenhuis. 

Kasteel Rechteren
Houd je camera in de aanslag, want Kasteel 
Rechteren is vanuit iedere invalshoek 
een plaatje op een ansichtkaart waardig. 
Het kasteel is vanaf de veertiende eeuw 
langzaamaan opgebouwd tot een imposant 
kasteel nabij de Vecht. De laatste jaren geeft 
de nieuwe eigenaar meer openheid en staan 
op Open Monumentendag de poorten zelfs 
open voor publiek. 

Landgoed De Horte
Een stukje Frankrijk middenin Overijssel. 
Landgoed De Horte is begin 17de eeuw 
aangelegd in de Franse stijl met strakke 
lanen en een tuin met vrijstaande bomen en 
slingerpaadjes. De voormalige biljartkamer 
staat tegenwoordig bekend als B&B ’t Witte 
Huis. Gasten en bezoekers kunnen over De 
Horte twee wandelroutes lopen van 3,5 en 
5,5 kilometer. Het landgoed is een erkend 
rijksmonument waar het koetshuis, de 
druivenkas, het prieel, bruggetje, hekwerk 

Het Vechtdal telt tientallen 
kastelen, havezathen en 
landgoederen, waar je op zomerse 
dagen kan picknicken in het gras 
en in de winter wandelingen 
kan maken door een romantisch 
sprookjeslandschap. In welk 
jaargetijde je ook op pad gaat… 
de onderstaande kastelen en 
landgoederen in het Vechtdal 
maken bij iedereen de ridder of 
jonkvrouw in hem of haar los.

en enkele schuren tezamen van grote 
tuinhistorische waarde zijn.

Havezate Den Berg
Op een eilandje omringd door water 
en groen staat Havezate Den Berg. Via 

een indrukwekkende oprijlaan rondom 
een cirkelvormige tuin arriveer je bij de 
buitenplaats, die al in 1483 wordt genoemd in 
een koopakte. Den Berg kent een rijke historie 
van eigenaar en gasten, die een voorname rol 
speelden in de Nederlandse politiek. 

Fietsen langs kastelen en landgoederen 
vanaf Anjerpunt Vilsteren 

Het dorp Vilsteren is een écht 
landgoeddorp. Geen betere locatie voor 
een Anjerpunt om te vertellen over 
de landgoederen en kastelen in het 
Vechtdal. Landgoed Vilsteren is geen 
openluchtmuseum, maar een levend 
landschap met landgoed, landhuis, 
molen en gemeenschap die meegaan 
met hun tijd. Er worden zelfs producten 
lokaal en duurzaam geproduceerd 
onder het merk ‘Landgoed Vilsteren – 
Heerlijk & Eerlijk’.

Meer informatie: 
Anjerpunt Vilsteren
Vilsterseweg 10 
www.anjerpunten.nl
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De Rees tdal Wijnsafari

Welkom in 
Dalfsen

gem_dalfsengemdalfsen gem_dalfsen

www.dalfsen.nl

Lodgepark ‘t Vechtdal

Rust, natuur & gezelligheid

Wij beschikken over 8 gezellige individueel te boeken lodges 
maar zijn ook te boeken als groepsaccommodatie  

tot 24 personen!

Maneweg 9 | 7722 VM Dalfsen | +31 (0)6 21505990
info@lodgeparkvechtdal.nl | www.lodgeparkvechtdal.nl
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Op Wijnsafari door het Reestdal. Een bijzondere belevenis. Deze tocht laat je ervaren wat het 
Reestdal te bieden heeft; een prachtige natuur wat hand in hand gaat met (h)eerlijke wijnen en 
lekkere streekproducten. De Reestlander wijnen worden geproduceerd op de Reestlandhoeve 
in Balkbrug. Geen doorsnee wijn maar Nederlandse wijn die al diverse internationale prijzen 

heeft gewonnen. Tijdens de safari maak je niet alleen kennis met de Reestlander wijnen 
maar ook met andere streekproducten. En dat in het Reestdal, een lieflijk gebied op de 
grens van Overijssel en Drenthe met een prachtige oorspronkelijke natuurlijke waarde.

De Rees tdal Wijnsafari

‘’Schoenen aan? Fiets 
opgeladen? Ga op safari en 

ontdek ons gebied op zijn best.’’

Al het goede uit het Reestdal
In het Nederlandse landschap vind je bij Gert 
en Sandra Emmink heuse Franse koeien. Het 
ras Blonde d’Aquitaine staat bekend om haar 
sierlijke en elegante dieren die zijn verzekerd 
van een constante kwaliteit vlees. De dieren 
lopen bijna het jaar rond buiten, dus tijdens 
de safari ben je er praktisch verzekerd van 
een glimp van deze beauty’s op te vangen. 
Bezoek Uut ’t Veld voor een rondleiding, 
geserveerd met een kleine versnapering. 

Interactieve app 
Gedurende de safari leidt onze wandel- en fietsroute je via een interactieve 
app door het prachtige Reestdal en langs de leukste culinaire hotspots van ons 
gebied. Ons uitgangspunt? Onthaasten en lekker genieten van de omgeving. 
Al dan niet in combinatie met een overnachting in een luxe hotelkamer midden in het Reestdal.

biologische kwaliteitswijn van eigen bodem 
en staat bekend om haar unieke werkwijze. 
Gedurende het groeiseizoen is er klassieke 
muziek te horen in de wijngaard. Fijn om 
zelf naar te luisteren maar bovenal heeft de 
muziek een gunstig effect op de gezondheid 
van de wijnranken. Zin om een wandeling te 
maken door de wijngaard en de Reestlander 
wijn te proeven? Je bent van harte welkom.

Ben je na al deze ervaringen helemaal uitgestapt 
of gefietst? Geen probleem! Plof neer in één van 
de loungebanken op het terras van Brasserie 
de Boerderij en geniet in het avondzonnetje 

van een heerlijk streekmenu. Lekker met 
een glas Reestlander wijn. Jarno en Willeke 
Keizer staan samen met hun team klaar in 
hun sfeervolle en gastvrije brasserie in het 
Reestdal waar je lekker kunt genieten van puur 
eten uit de regio. De boerderij heeft zijn oude 
gebinten en rietenkap behouden waardoor de 
ambachtelijke sfeer helemaal compleet is. 

De Reestdal Wijnsafari, wandel- en fietsroute,  
is te starten bij: 
Brasserie de Boerderij De Reestlandhoeve
De Haar 7 Hoofdweg 21
7707PK Balkbrug 7707RB Balkbrug 

Een aantal kilometer verderop vind je 
Zuivelboerderij de Waard van Peter en Klara 
van den Bosch. Hier wordt zuivel gemaakt 
van de romige, volle melk van roodbonte 
koeien die van het vroege voorjaar tot in het 
late najaar lekker buiten lopen en genieten 
van het verse groene gras. Maak kennis 
met de mooie producten van de Waard in 
de ontmoetingsruimte van het bedrijf. 
Even verderop aan de Hoofdweg is het heerlijk 
toeven in de Wijnbar(n) op de Reestlandhoeve 
van John, Wilma en Bas Huisman. De 
Reestlandhoeve produceert sinds 2003 
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Vechtdal Overijssel biedt alle ingrediënten om zorgeloos te genieten van de 
rust, ruimte en natuur. Met veel zorg en aandacht worden in het Vechtdal 
accommodaties en uitjes aangeboden die voor iedereen toegankelijk zijn.

Zorgeloos Vechtdal

Verliefd worden op de Vecht. 100 procent kans dat het gevoel toeslaat op Camping de 
Koeksebelt. Toptip: overnacht in een comfortabele River Lodge. Geniet van het uitzicht en 
bedenk welke kant je morgen opvaart met de elektrische en rolstoeltoegankelijke boot. 
Iedereen kan de Vecht ervaren. Stap aan boord van de rolstoeltoegankelijke elektrische  
boten van Reggesafari en de Koeksebelt en ontdekt de schoonheid van de rivier.  
www.koeksebelt.nl en www.reggesafari.nl

In Hanzestad Ommen werken inwoners en 
ondernemers aan de toegankelijkheid van het 
centrum. Gastvrije ondernemers ontvangen 
je graag in hun winkel en de horeca houdt 
rekening met toegankelijkheidswensen. 
Rondom het centrum zijn er tal van 
mogelijkheden om toegankelijk te recreëren, 
zoals het verblijf bij Camping de Koeksebelt 
in de River Lodge of een boottocht op de 
rondvaartboot van Rederij Peters. Een leuke 
tip voor de wandelaar: ontdek het rolpad bij de 
Lemelerberg. www.centrumommen.nl

Verliefd op de Vecht en op Reggesafari

Vakantiegevoel opsnuiven in Ommen

Kamperen bij de boer met het bos als 
achtertuin. Veel mooier dan logeren 
bij boerderijcamping Het Varsenerveld 
wordt het niet. Of je nou verblijft in 
een tent, camper, caravan, trekkershut 
of vakantiehuis. Het kan allemaal! Het 
Varsenerveld is aangesloten bij ‘Zorg 
op locatie’ en kunnen er voor zorgen 
dat je (dagelijkse) zorg gecontinueerd 
wordt tijdens je vakantie. Er is tevens 
een invalide toilet en aangepaste 
douche aanwezig. www.varsenerveld.nl

Wandel terug in de tijd op 
Landgoed Eerde bij Ommen. 
Geniet van de bijzondere 
natuur, een parkbos en 
monumentale gebouwen. 
Middelpunt is Kasteel Eerder dat 
legeraanvoerder Johan Werner 
van Pallandt in 1715 liet bouwen. 
Natuurmonumenten herstelde 
het landgoed in oude eer. De 
wandelpaden zijn ook geschikt 
voor blinden en slechtzienden.
www.natuurmonumenten.nl

Ervaar het boerenleven

Wandel terug in de tijd

Wist je dat gemeente Hardenberg de meest 
toegankelijke gemeente van Nederland is?



Van het karakteristieke landgoed Vilsteren naar de historische buurtschap Varsen. Een pontje 
over de Vecht maakt dat mogelijk. Een prachtige onderbreking van een fiets- of wandeltocht die 
toegankelijk is voor iedereen. Veel nieuwer is het landschap van de Ommermars. Dit voormalig 
landbouwgebied verandert in een ‘natuurlijke’ ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers.

Wel dat echte kampeergevoel ervaren, maar zonder de bijbehorende ongemakken? 
Overnacht dan in een (rolstoeltoegankelijke) Boer’n Safaritent. Daarin beschik je over alle 
luxe voorzieningen van thuis én beleef je alles wat kamperen bij de boer zo mooi maakt.
www.campingdevos.nl

Toegankelijke fiets- en wandelroutes

Grenzeloos vaarplezier

Luxe kamperen bij de boer

Bij Camperplaats Vechtdal komen 
zelfs de grootste liefhebbers van 
‘verder trekken’ in de verleiding 
om langer te blijven. Ze genieten 
in een rolstoelvriendelijke 
privé hottub van het uitzicht 
op het Vechtdal. Een heerlijke 
massage of ontspannende 
wellnessbehandeling of de 
verse broodjes van de bakker.
www.camperplaatsvechtdal.nl

Camperplaats 
Vechtdal

Zorgeloos genieten in het 
Vechtdal, ook als op vakantie 
zorg nodig is. Dat kan in een 
zorgchalet én mantelzorgchalet 
op Camping Bergzicht. Dichtbij 
het gezellige Ommen, middenin 
het verrukkelijke Vechtdal en 
voorzien van alle faciliteiten die 
het genieten zorgeloos maken.
www.bergzicht.nl

Zorgeloos op vakantie

De Vechtslinger: 
een zorgeloos en streekverbonden 

dagje uit in het Vechtdal!

Tijdens deze unieke dag uit 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 deze dag uit dan ook het 
gehele jaar door geboekt worden. Door 
op drie verschillende locaties passende 
activiteiten aan te bieden is het niet 
alleen heel erg afwisselend, maar komt 
het ook 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 jouw groep nog lang over 
zal napraten. www.somerwende.nl

"Grenzeloos" vaarplezier met een Vechtezomp op de Vecht van Gramsbergen naar het Duitse 
Laar. Topuitje voor individuele opstappers of groepen tot 30 personen. De Vechtezomp heeft de 
mogelijkheid 2 rolstoelgebonden passagiers mee te nemen tot een maximum van 27 passagiers. Bij 
grotere groepen kan de Duitse zomp deelnemen, zodat het totaal op maximaal 55 passagiers komt. 
Er is een lift aan boord, zodat rolstoelgebruikers gemakkelijk in kunnen stappen. www.vechtezomp.nl
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Dalfsen, bekend van ijkpunten als de Blauwe 
Bogenbrug en ‘De Zwevende Kei’. Wie een ritje 

langs de lanen met monumentale landgoederen 
en bomen rijdt rond Dalfsen snapt meteen 

de vergelijking met ‘groene parel aan de 
Overijsselse Vecht’. Hier bestaat het nog: 

ruimte en aandacht voor natuur en cultuur. 
Niet voor niks heeft de bekende acteur en 

kunstenaar Jeroen Krabbé deze inspirerende 
omgeving gekozen voor zijn buitenverblijf. 

Dalfsen werd eerder al uitgeroepen tot 
Groenste dorp en Groenste kleine stad.

Dalfsen
Groene parel aan de Vecht

Wandel de Landgoederenroute Dalfsen ruim 
12 km langs het Sterrenbos, Havezathe Den 
Aalhorst, Molen Van Fakkert en Huis Den Berg. 
www.vechtdaloverijssel.nl/Landgoederenroute

Landgoederenroute  
Dalfsen

Tip
Dalfsen: Waterfront en Landgoederendorp

Wandelen langs het Waterfront
Dalfsen kent veel gezichten. Kom dichter bij de rivier en maak een wandeling door 
het waterrijke gebied. Met routes voor jong en oud, variërend van speurtochten naar 
de Schat van Dalfsen tot routes van een tiental kilometers in de bosrijke omgeving en 
Landschapspark Vechtvliet niet te vergeten. Maar ook flaneren langs het Waterfront met als 
bekendste verschijning Theater en Grand Café De Stoomfabriek om een drankje te doen. 

Dalfsen is een fietsgemeente bij uitstek en groen, natuur en landschap komen 
als vanzelf bij elkaar, zelfs in particuliere tuinen. De meanderende Vecht en de 
vele routes en bezienswaardigheden lenen zich bij uitstek voor fietsliefhebbers. 
Maar ook wandelaars en vis- en vaarrecreanten kunnen hun hart ophalen in het 
landschap rond de oevers van de Vecht. 
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In de zomer van 2015 is in Dalfsen het grootste grafveld uit de steentijd in Noordwest-Europa  
ontdekt: Schat van Dalfsen. Naar aanleiding van deze vondsten is het project DNA van 

Dalfsen gestart. Met dit project wordt de historie van de gemeente Dalfsen in kaart 
gebracht. De historie wordt vervolgens op een unieke 
manier onder de aandacht gebracht bij inwoners en 

bezoekers. Wie nieuwsgierig is naar de geschiedenis van 
Dalfsen moet zeker een bezoek brengen aan één van de 

‘verbeeldingen’ of kijken op www.dnavandalfsen.nl.

De Vechtzomp in Dalfsen Schuilhut

Digitale schatkamer

In Dalfsen is een replica gerealiseerd van een echte Vechtzomp. Zompen 
werden in het verleden gebruikt als vrachtschepen en hebben een grote bijdrage 
geleverd aan de rijke historie van Dalfsen. Tussen april en oktober kun je 
meevaren over de prachtige Vecht op de Zomp in Dalfsen. Schippers en gidsen 
nemen je mee terug in de tijd. Zij informeren je over de geschiedenis terwijl je 
geniet van de adembenemende omgeving van het Dalfser deel van de Vecht. 
Meer informatie vind je op www.hiawatha-actief.nl/vechtzomp-dalfsen.

Schuilhut ’De Kapelle‘ in Hoonhorst 
staat op een historisch kruispunt 
van oude wegen: op de hoek van de 
Molenhoekweg met de Koelmansstraat. 
De grond waarop de schuilhut staat 
heeft grote archeologische waarde. De 
oudste weg in Hoonhorst stamt namelijk 
uit het jaar 940! ‘De Kapelle’ is het hele 
jaar door toegankelijk. In de schuilhut 
vind je informatie over de eeuwenoude 
historie van Hoonhorst en omgeving.

De website www.dnavandalfsen.nl 
is de digitale schatkamer van de 
gemeente Dalfsen. Hier staan zo’n 
vijftig verhalen over bijzondere objecten, 
mensen en locaties. Deze verhalen 
schetsen samen de geschiedenis 
van de gemeente Dalfsen en haar 
inwoners. De website is geïllustreerd 
met prachtig foto- en filmmateriaal. 
Voor wie geïnspireerd is geraakt na een 
bezoek aan de website: de wandel- en 
fietsroutes op www.dnavandalfsen.nl 
leiden langs alle schatten.  
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Normaal gesproken is het tijdens de zomer feest in het 
Vechtdal! Ieder weekend vinden er verspreid door de 

regio feesten, festivals, sportevenementen, braderieën en 
proeverijen plaats. Ondanks dat we nog niet weten hoe het 

dit jaar gaat verlopen, blijven we positief en houden we moed! 
Zodra het weer kan hopen we je te zien op één van de vele 
(zomer) evenementen in het Vechtdal. We raden je aan om 

de website www.vechtdaloverijssel.nl/agenda in de gaten te 
houden of de QR code te scannen om je te laten informeren.

Evenementen 
2021

Foto: Janka Kucerova
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Staphorst staat bekend om haar 
klederdracht, ambachten, typische 

boerderijen en tradities die behouden 
blijven. Verder kun je hier volop genieten 

van de natuur. De ideale manier om 
Staphorst te ontdekken is te voet of 
met de fiets. De vele routes voeren 

je door een uniek landschap rijk aan 
karakteristieke elementen. Langs 

elzensingels en stegen met achter elkaar 
geplaatste historische boerderijen. 

Zij vormen samen de uniek bewaard 
gebleven ensemble: ‘de Streek’. 

In westelijke richting kom je in natuurgebied de Olde Maten. Hier 
ligt het bezoekerscentrum in de historische veldschuur ‘Bid en 
Werk’. Het natuurgebied is heringericht als nieuw natuurgebied waar 
verdwenen planten en dieren terugkeren. En zie je smalle stroken 
weiland omgeven door bomen? Dan begeef je je in het unieke 
slagenlandschap van Rouveen.

In oostelijke richting ga je naar Boswachterij Staphorst. Een bosgebied,  
afgewisseld met heidevelden, vennetjes en een mooi gelegen 
recreatievijver ‘Zwarte Dennen’. Daarachter kom je op de grens van 
Drenthe en Overijssel, in het idyllische Reestdal. Het riviertje de Reest 
kronkelt zich een weg door een streek waarin bloemrijke weiden, oude 
houtwallen, essen, heide en bos elkaar afwisselen. In het Reestdalgebied 
ligt IJhorst met zijn kerk uit 1823. Bijzonder is de losstaande klokkenstoel 
die zich naast de kerk bevindt op een fundament van grote zwerfkeien.

Ga je van oost weer naar west, dan begeef je je over de Gemeenteweg 
en de Oude Rijksweg. Een 12 kilometer lang lint dwars door Staphorst 
en Rouveen, met aan weerszijden een prachtig schouwspel van 
monumentale boerderijen, vaak voorzien van de authentieke kleuren 
blauw en groen. 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.

Staphorst, 
met Stip op één
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“De heerlijkste jammetjes, ze worden hier gewoon aan de 
overkant van de Vecht gemaakt door Geertruida”, prijst Liesbeth 

Cremers van Landgoed Vilsteren één van de streekproducten 
aan, die maandelijks op de Boerenmarkt op het landgoed 
worden verkocht. Kraamhouders zijn producenten uit het 

Vechtdal. Cremers en partners geven ze met de Boerenmarkt 
een prachtig podium. “Alles wat je op je bord en in je glas 
wilt, vind je op onze markt”, vertelt Cremers in de tijd dat 

rood fruit daarvan een belangrijk onderdeel is. Ze beschouwt 
de markt als onderdeel van een grotere beweging. “Mensen 

aan goed voedsel helpen en boeren laten zien dat hierin 
ontwikkelen een zinvolle richting is”, vat ze die samen.

Cremers woont sinds 1995 op het landgoed 
dat al lange tijd familiebezit is. Naast het 
beheer van het landgoed zet zij zich op allerlei 
manieren in voor de gebiedsontwikkeling van 
het Vechtdal. Zo houdt ze zich bezig met de 
impact van het klimaat op het gebied en focust 
ze zich op de toekomst van de landbouw op 
het landgoed en directe omgeving. “Ik kan 
wel heel druk met de boeren in de streek 
bezig zijn, maar als ondertussen de boel in de 
wereld instort dan heeft het ook niet zoveel 
zin wat ik hier lokaal aan het doen ben.”  

Boerenmarkt
Het boerenbestaan levensvatbaar houden, 
vindt ze belangrijk. Voor de producten van het 
eigen landgoed, zoals spelt en lamvlees, werd 
bijvoorbeeld het merk ‘Landgoed Vilsteren’ 
opgezet. De Boerenmarkt die nu ruim twee 
jaar draait in het kerkdorp is de meest 
zichtbare uiting van dat merk. “De markt is 
belangrijk voor het landgoed én de omgeving. 
We brengen met een groep ondernemers 
zoals Kaasboerderij Heileuver, Gerard 
Rietman en Martijn Hulsman gezamenlijk 
streekproducten aan de man. Want ik kon dit 
absoluut niet in m’n eentje bedenken. Het 
regelwerk doen wij tegen kostprijs en het is 
dus geen verdienmodel voor het landgoed.” 

Gastheer
Uiteindelijk komen de kraamhouders uit een 
wijdere omgeving van Vilsteren. “We willen 
een breed aanbod aan producten op onze 
markt aanbieden, van zuivel tot vlees, vis, 
brood, kaas, fruit, sap, wijn, maar ook mooie 
bloemen. Maar wat we ook belangrijk vinden 
is dat de marktlui prettige mensen zijn die 
goed kunnen samenwerken. We vormen een 
hele gezellige club. Met de marktmeester 
en gastheer Paul Uitzetter voorkomen we 
onderlinge concurrentie. In de zomermaanden 
komen niet alle kraamhouders met rood fruit. 
Iedereen weet dat Ernie van der Kolk hier vanaf 

Landgoed Vilsteren 

Geeft ruimte  
voor eerlijk e ten
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mei met aardbeien, frambozen en bramen 
op de markt staat. Onze gastheer heet alle 
bezoekers met een vrolijk gezicht van harte 
welkom. En hij interesseert ze voor een kraam 
die op een dag wat minder aanloop heeft.”

Eerlijk
‘Heerlijk & eerlijk’ is de ondertitel van het 
merk ‘Landgoed Vilsteren’. Die eerlijkheid 
is voor Cremers geen holle frase. “Eddie 
Schwieters verbouwt spelt op ons landgoed 
en probeert dat zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen te doen. Maar met 
warme en vochtige omstandigheden kan 
dankzij meeldauw de oogst mislukken. 
Dan staat Eddie soms voor het duivels 
dilemma: die middelen toch gebruiken om 
de gewassen te redden of principieel blijven 
en je verlies nemen. En dan is het belangrijk 
om dat wel te vertellen aan de consument.” 

Biologische denkrichting
Biologisch is dan ook geen harde vereiste voor 
de producten uit Vilsteren en de handelswaar 
op de markt. “We moeten niet per se het 
biologische najagen, al is het wel onze 
denkrichting. Mijn nadrukkelijke stelling is 
‘we kunnen beter dan biologisch’. Neem de 

biologische wijnbouw in Noord-Europa. Hier 
is het nog steeds geoorloofd om Bordeauxse 
pap met koper te gebruiken tegen meeldauw. 
Dat is heel slecht voor de bodem. De wijnboer 
van De Reestlandhoeve gebruikt die pap 
bewust niet en krijgt daarom geen biologische 
status. De betere wijnboeren gebruiken 
liever andere onschuldige middelen om de 
druiven te beschermen. Maar die middelen 
komen dan weer niet voor op de lijst van de 
biologische denkers op Europees niveau.” 
Toch ziet Cremers ook de voordelen van 
het keurmerk. “We hebben hier in Vilsteren 
een hele goeie melkveehouder die sinds 
dit voorjaar biologisch boert. Die krijgt nu 
gegarandeerd meer betaald voor zijn melk, 
zonder prijsschommelingen. Zo zorgt zo’n 
keurmerk bij hem voor rust in de tent.”

Grootste afnemer van de markt
Cremers gebruikt de zuivel van de markt 
haast vanzelfsprekend ook zelf thuis. Ze is 
misschien ook wel de grootste afnemer van 
de Boerenmarkt. “Ik schat in dat ik zo’n 80 
procent van wat hier op tafel komt op onze 
markt haal. Je kunt zeggen dat dat puur 
eigenbelang is”, zegt ze lachend. “En ik 
zie hier geregeld bezoekers met grote lege 

tassen die helemaal gevuld weer terug naar 
huis gaan. Ik ben dus echt niet de enige. 
Het is ook zulke goede kwaliteit allemaal, 
ik zou wel gek zijn om het niet te doen.”
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Wie kent ze niet, het rijtje donkere stalen scheepjes aan de dijk aan de N340 bij Zwolle. Het 
kunstwerk Vier Zieleschepen van Cornelius Rogge tegenover beeldentuin De Anningahof is een 

beeldbepalende blikvanger geworden van Kunstwegen op de grens van Zwolle en Dalfsen.

Beeldenpark Anningahof
Landgoed Anningahof is een van de startpunten van Kunstwegen in 
Nederland, hier vind je ook geregeld wisselende exposities. Binnen, 
maar ook buiten in de landschapstuin staan tientallen beelden. 
Beeldenpark Anningahof heeft een Kunstwegenpaviljoen met 
wisselende exposities en een informatiepunt. www.anningahof.nl

Tip

Kunstwegen
Een grensoverschrijdende kunstroute langs de Overijsselse Vecht. Een 
traject van in totaal 165 kilometer lang, met kunstwerken van (inter)nationaal 
vermaarde kunstenaars. Eén van de meest interessante openluchtmusea 
van Europa. Het Nederlandse deel van de Kunstwegenroute is een mooie 
tocht van ca. 80 kilometer, dat bij voorkeur gefietst kan worden. De route 
neemt je mee door de natuur van Vechtdal Overijssel, door een veelzijdig 
landschap met molens en oude Saksische boerenerven, idyllisch hoogveen, 
zandverstuivingen, bossen en rivieroevers, pittoreske dorpjes en tientallen 
kunstwerken van hedendaagse kunstenaars. www.kunstwegen.nl

De Poort van het Vechtdal
In een prachtig Vechtdallandschap ligt Buitenplaats de Luwte, het startpunt 
van een uitgebreid fiets- en wandelroutenetwerk. Er is een horecapaviljoen 
aanwezig met een panorama uitzicht over de Vecht en uiterwaarden. Vanaf 
hier kun je al fietsend of wandelend de omgeving van Zwolle en het Vechtdal 
ontdekken. Nieuw is het pontje over de Vecht waardoor het een ideaal 
vertrekpunt is. Start of eindig je trip met een drankje of streekgerecht. 

DE POORT VAN HET VECHTDAL

De Zieleschepen van Rogge

Stichting Vechtdalkunsten
Stichting Vechtdalkunsten promoot en stimuleert de beeldende 
kunsten in het Vechtdal. Gedurende het jaar zijn er jaarlijks 
terugkerende evenementen in Ommen zoals Montmartre, 
diverse tentoonstellingen en Ommer Kunstweekend. Daarnaast 
zijn in het centrum van Ommen op diverse blinde muren grote 
kunstwerken aangebracht, vervaardigd door lokale kunstenaars. 
www.vechtdalkunsten.nl
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Zijn hart ligt bij het Vechtdal in het algemeen en bij 
het Junner Koeland in het bijzonder. Dit stukje natuur 
tussen buurtschappen Arriën, Junne en Stegeren kent 
geen geheimen voor boswachter Nico Arkes. Behendig 
begeeft hij zich tussen gele weidemier, grafheuvel en 
Vechtanjer. Een monoloog van de kennisbank van het 

Vechtdal. ‘Je moet het landschap leren lezen.’

Op stap in het Junner Koeland met boswachter Nico Arkes

zoals mijn vader en opa dat ook zagen. 
Er is nagenoeg niets veranderd. Wat je 
hier ziet, zag je ook toen zij leefden. Dit 
landschap is natuur bevroren in de tijd.’ 

‘Weet je trouwens dat de das en mens enorm 
veel gemeen hebben, op elkaar lijken? Net 
als de das zoekt ook de mens een droge, 
hoge plek om te wonen, vlakbij water, met 
doorwaadbare plekken en vruchtbare gronden. 
Die ook weer dieren aantrekken die je kan 
eten. Zo is dat duizenden jaren geleden ook 
hier in het Vechtdal gegaan. Das en mens 
zijn hier samen komen wonen en wonen 
hier nog tot op de dag van vandaag.’

Winterbed
‘Het Vechtdal is een typisch rivierenlandschap. 
Met water en met hoger- en lagergelegen 
gebieden. Met een zomerbed en winterbed. 
Met heide, stuifzanden en bos. De mensen 
die hier leven, pasten zich aan. Ze lieten hun 
koeien grazen op lagergelegen weidegronden 
en woonden samen in kleine buurtschappen. 
Ze hebben daardoor altijd invloed op de natuur 
gehad. Ze hebben schrale gronden bemest 
waardoor die vruchtbaar werden. Ze hebben 
de rivier getemd. Ze hebben grafheuvels 
gemaakt. Ze hebben gejaagd op de dieren 
in het gebied en andere dieren gehouden 
voor voedsel en melk. De natuur hier is het 
resultaat van al dat menselijk handelen. Door 
het hoge water van 1998 realiseren we ons 
weer meer dat we aanpassingen moeten 
doen. Dat er geulen moeten komen die een 
overschot aan water kunnen opvangen en 
dat we eigenlijk een schijnveiligheid hebben. 
We wonen, werken, leven voor een deel in het 
winterbed van de rivier. Bij hoogwater kan 
dat winterbed zonder dijken overstromen. 
Maar je kunt de dijken niet blijven ophogen.’

Nico Arkes
AAN HET WOORD… 

AMBASSADEUR EN BOSWACHTER

‘Kijk daar, dat is een grafheuvel uit de 
Klokbekertijd, zo’n 2.000 jaar voor Christus. 
Er zijn hier meerdere die we bewaren en 
beschermen. Een van de heuvels is nu 
het hol van das en vos. Die laten we hun 
gang gaan. Het Junner Koeland – waar 

sinds mensenheugenis koeien grazen – is 
echt een uniek stukje natuur. Niet alleen 
door de grafheuvels en dieren, maar 
ook door de planten en bomen. Wat ik 
persoonlijk heel bijzonder vind als ik hier 
loop, is dat ik hetzelfde landschap zie 
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Tips van de boswachter

1. Boswandeling
‘Als je hier bent, moet je een 
boswandeling maken. Bijvoorbeeld de 
Arriër Es-wandeling. Je krijgt dan een 
totaalbeeld van dit typische landschap: 
je gaat langs het brinkdorp, langs de 
Vecht en het Junner Koeland natuurlijk.’

2. Loozense Linie
‘Wandelen bij de Loozense Linie 
is ook een aanrader. Je ziet er de 
belten en stuifduinen. Er is ook een 
uitkijktoren zodat je een prachtig 
vergezicht hebt. Deze route is 
trouwens ook zeer geschikt voor 

mensen in een rolstoel. De uitkijktoren 
heeft bijvoorbeeld ook een lift.’

3. Wolvenspoor
‘In dit gebied hebben we een educatieve 
route voor kinderen uitgezet. Ze 
kruipen in de huid van een wolf 
en moeten allemaal opdrachten 
doen. Heel leuk om te doen. Als je 
hier wandelt, hoor je de kinderen 
regelmatig huilen als een wolf, haha.’

Meer info:  
www.staatsbosbeheer.nl
www.boswachtersblog/overijssel 

Spons
‘De Vecht lag vroeger veel noordelijker, 
bij Steenwijk. De IJstijd heeft de Vecht als 
het ware naar beneden gedrukt. Daar is 
de rivier verder gaan meanderen. In de 
breedte, want de Vecht was geen diepe 
rivier. Door de rivier te temmen, door 
het te voorzien van stenen oevers, is de 
Vecht de diepte in gegaan. Het water 
kon niet meer in de breedte weg. Vroeger 
lagen er aan weerszijden uitgestrekte 
veengebieden die als een spons werkten. 
Het veen zat vol water en gaf dat langzaam 
terug aan de Vecht. Daarbij ontstond 
een heel eigen biotoop, waar planten en 
dieren op elkaar zijn afgestemd. Dat veen 
is bijna allemaal verdwenen. De spons 

Wat is er in de omgeving van het Junner Koeland allemaal 
te doen? Boswachter Nico Arkes geeft drie tips:

werd niet meer gevoed. Bovendien ging 
de mens veen gebruiken als brandstof.’

‘Tussen 1850 en 1880 was hierdoor het 
landschap kaal. Leeggeroofd. Er waren 
stuifgronden, het zand had vrij spel. Naast de 
boerderijen ontstonden hoger gelegen gronden 
doordat de mens die jaar op jaar vruchtbaar 
maakte met opgepotte mest, vermengd met 
heideplaggen. Zo ontstond bijvoorbeeld de 
Junner Es hier. En denk ook aan de Rheezer Es. 
Om het stuivende zand tegen te houden maakte 
men eiken wallen in de dominante windrichting. 
Die wallen werden de belten, zoals de Rheezer 
Belten. In 1880, 1890 begon de ontginning 
van de heidegronden. Staatsbosbeheer werd 
opgericht om de woeste gronden, die niet 

geschikt waren voor landbouw, te bebossen. 
Productiebos. Dat was de visie van die tijd. 
Toen ook werd de Vecht bedwongen door het 
te kanaliseren. Nu kijken we anders aan tegen 
het beheer. We geven de Vecht weer de ruimte 
door de stenen langs de oever weg te halen.’

Noaberschap
‘De Vecht is nu vrij in gebondenheid. Vrij in 
de zin dat het water weer de ruimte krijgt, 
gebonden doordat wij als mens nog steeds 
bepalen hoe het gebied hier eruitziet. Er is 
gelukkig weer ruimte voor de typische flora en 
fauna. Qua planten groeien hier onder andere 
Wilde Tijm, Geel walstro en de Vechtanjer, 
de laatste is het symbool van dit gebied. 
De anjer kan hier overleven doordat er een 
samenwerking is met de gele heidemier. Die 
graaft zandkorrels op en legt ze in de zon. 
Daar worden ze verwarmd voor de nesten. En 
met het opgraven van die korrels komen ook 
mineralen mee die de Vechtanjer nodig heeft 
om te groeien. Typisch noaberschap. Eigenlijk 
kun je wel stellen dat die noaberschap een 
symbool van het Vechtdal is. Noaberschap 
tussen mier en anjer, maar ook tussen de 
mensen onderling. Men heeft elkaar nodig, 
doen het samen. Ook met de natuur.’
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VECHTDAL 
PRODUCTEN
"Vechtdal Producten!" Een puur stukje 
natuur. De meeste ingrediënten uit 
het Vechtdal worden verwerkt tot 
ambachtelijke streekproducten, met 
respect voor omgeving en milieu. Het 
product behoort geteeld of gegroeid 
te zijn in de streek. Kijk, ruik, proef en 
beleef de Vechtdal Producten.

1

Verrukkelijk 
vechtdal

Smaakrou tes
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DE BOER ALS GASTHEER

1

Gastvrije boeren stellen hun bedrijf open voor 
bezoekers, dat doen ze allemaal op hun eigen manier. 
Daardoor is elke boerderij uniek en leuk om te 
bezoeken voor een dagje uit! Op de boerderijen kun 
je genieten van talloze activiteiten en aantrekkelijke 
arrangementen voor zowel jong als oud!
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www.vechtdaloverijssel.nl/smaakroute
Kijk voor alle locaties langs de route op
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Stoeien in het stro, eieren rapen, koeien voeren en met een beetje geluk zien hoe 
een kalfje wordt geboren. En dat met de gedachte aan vruchtensappen, jam, vlees, 
eieren of smakelijk boerderij-ijs. Zeventien deelnemers aan De Boer als Gastheer 

laten bezoekers proeven, ruiken en beleven hoe het dagelijkse leven op een 
boerderij is. “Burgers staan steeds verder af van de boer. Dat komt ook omdat we 
zelf weinig over ons vak vertellen. Met De Boer als Gastheer doen we dat wél en 

bieden we mensen een leuk uitje”, vertellen Heico en Marianne Blekkenhorst. 

De Boer als Gastheer opent de erven voor het publiek

BOEREN VERTELLEN HUN VERHAAL 
AAN BEZOEKERS

Ze runnen zelf tussen Ommen en Den Ham 
melkveebedrijf en ijsmakerij De Meulenhorst. 
Die locatie maakt meteen nog een charme van 
De Boer als Gastheer duidelijk. De deelnemende 
bedrijven liggen op de mooiste plekjes van het 
Vechtdal. Bezoekers wandelen en fietsen langs 
velden, weiden en bossen naar de zeventien 
boeren. Ze zien onderweg de ingrediënten 
groeien van de lunch of het diner van die dag 
en ervaren met hoeveel passie en trots de 
producenten daaraan werken. Dat is ook het 
verhaal van de smaakmakers van Verrukkelijk 
Vechtdal én van De Boer als Gastheer.
Veel mensen ontdekten dat in de coronazomer 
van 2020. “Het was heel druk met toeristen, 
maar ook mensen uit de streek verkenden de 
eigen regio. ‘Hoe lang zitten jullie hier al?’, 
vroegen mensen uit de buurt soms verbaasd”, 
glimlacht Marianne over de ervaringen. 
“Zoveel mensen op bezoek is ontzettend 
leuk, maar we waren toch ook wel blij dat het 
in september wat rustiger werd. Belangrijk 
nadeel: als je zoveel mensen ontvangt, heb 
je minder tijd voor goede gesprekken.”

Misverstanden
En ergens zijn die gesprekken juist de reden 
waarom De Boer als Gastheer is ontstaan. 
“Wij zijn zelf de eerste boeren in de regio die 
overstapten van gangbaar naar biologisch. Ook 
toen hadden we al veel aanloop. Bij wijze van 
experiment begonnen we daarom een ijsmakerij. 
Die vrij impulsieve actie was succesvol en dus 
kwamen er nog meer mensen. Later kwamen 
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we in contact met collega’s met dezelfde visie 
als wij. Zo ontstond de Boer als Gastheer. De 
leden vinden het belangrijk dat bezoekers zien 
hoe wij ons vak uitoefenen. Op die manier 
kunnen we ook veel misverstanden uit de wereld 
halen. Kritische mensen krijgen meer begrip 
als ze ons verhaal horen”, vertelt Marianne.

Begrip voor werkwijze
Voorbeelden van misverstanden liggen voor 
het oprapen. Die gaan verder dan kinderen 
uit de stad die denken dat melk uit een 
fabriek komt, vertelt Heico. “We moeten 
bijvoorbeeld vaak uitleggen waarom een 
jong kalf bij de moeder wordt weggehaald. 
Uiteindelijk is dat beter voor het welzijn van 
de dieren. Als je het niet doet, zijn de risico’s 
best groot. Als je daarover vertelt, krijgen 
mensen veel meer begrip voor je werkwijze.”

Vier fietsroutes
Buiten dat soort educatie is een bezoek aan 
een boerderij vooral leuk. Vier fietsroutes 
voeren langs de verschillende erven. Dat zijn 
allemaal boerderijen met veel extra activiteiten 
en arrangementen. Een goed moment voor 
een ontdekkingstocht over het platteland van 
het Vechtdal zijn de Boerderij Verwendagen 
in de zomerperiode. “Deelnemers kopen dan 
een koediebek met munten, die ze bij onze 
leden kunnen besteden. We organiseren op 
die dagen proeverijen, bijzondere activiteiten 
en gasten kunnen zelf hun pannenkoeken 
bakken. Helaas kon deze dag in 2020 

niet doorgaan, maar de jaren daarvoor 
was de Verwendag een groot succes.”

YouTube ontploft
Die laatste twee woorden gaan ook op voor 
een andere actie van De Boer als Gastheer: 
het lied ‘Niet Zonder Ons’ (een bewerking 
van Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder van Ramses Shaffy) leverde veel 
publiciteit op. “Diverse muzikanten uit 
Hardenberg werkten mee aan het lied, en 
Bert Koops van Mooi Wark zong het. YouTube 
ontplofte toen we het presenteerden. En later 
mochten we het ook nog bij een actie op de 

Winnaar Vechttrofee 2019

Dam in Amsterdam zingen. Een geweldige 
belevenis, echt kippenvel. Een geluksmoment 
dat ook perfect past bij wat we met De Boer 
als Gastheer doen: ons verhaal vertellen.”

Elk verhaal is verschillend
Elke deelnemer van De Boer als Gastheer heeft 
een verschillend verhaal. In het Vechtdal ervaar je 
het dagelijkse leven van een melkveebedrijf, geniet 
je van al het lekkers van het platteland, dwaal je 
door een maisdoolhof en ga je op Boer’n Xpeditie. 
De zeventien boeren laten zien hoe gevarieerd, 
verrassend én verrukkelijk het Vechtdal is. Kijk voor 
het volledige aanbod op www.deboeralsgastheer.nl
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De herfst staat voor de deur, maar daar is deze zomerse dag nog niets van te merken. 
Vogels fluiten, het ruisende water stroomt en die typische Hollandse luchten – 
blauw met voorbijtrekkende wolken in alle vormen denkbaar – trekken voorbij. 

Hier is het een rivierenlandschap. Dit is de Vechterweerd, een parel die betovert. 
Een plek die absoluut een bezoek waard is tijdens je bezoek in het Vechtdal. 

Vechterweerd, parel in de kroon van Nederland 

AAN HET WOORD… AMBASSADEUR 
EN ONDERNEMER

Antje Kingma  

Vrije boeren
Antje is gastvrouw deze dag. Ambassadeur van 
haar thuis. ‘Dit was een stukje niemandsland, 
een uithoek’, verhaalt ze. ‘Hier woonden de 
vrije boeren, geen pachters. Ze leefden hun 
leven op vochtig, nat land – de Marshoek. De 
Vecht bepaalde hun bestaan voor het grootste 
deel. Iedere hoek werd anders uitgeslepen 
door het water. Hier was het water de baas.’

Dat water is getemd ooit. Het is immers lastig 
als die rivier maar zijn eigen weg kiest. Maar 

Noaberschap
Vechterweerd is een hechte 
gemeenschap waarin ‘noaberschap’ 
(klaar staan voor elkaar en met elkaar) 
tot in de vezels is doorgedrongen. 
Ook het aanbod voor bezoekers van 
het gebied gebeurt via noaberschap 
Vechterweerd. De partners hierin zijn 
de buren Buitenplaats Vechterweerd, 
Buitenplaats De Broekhuizen, 
Boerhoes, Vitens, Melkveebedrijf  
De Broekhuizen, IVN en Waterschap 
Drents Overijssels Vechtdal. Meer 
informatie: www.wdodelta.nl

Voor Antje Kingma is Vechterweerd ‘thuis’. Er is 
geen plek op aarde waar ze liever zou wonen en 
recreëren. Ze kan het weten. Met haar ouders 
trok ze de wereld over. Van Suriname naar 
Lelystad. Maar uit het Vechtdal wil ze nooit meer 
weg. Natuurlijk vormt de geschiedenis je, niet 
alleen het nest waar je uit komt (haar vader was 
boerenzoon, moeder een domineesdochter), 
maar ook de plek waar je woont. Het gekke 
is, dat thuis voelen, dat heeft Antje na al 
die omzwervingen het meeste hier. In het 

voormalige ouderlijk huis in de Vechterweerd. 
Geef haar eens ongelijk. Bij wie dit gebied 
tussen Zwolle en Dalfsen bezoekt, gaat het hart 
sneller kloppen. Spreekwoordelijk dan, want hier 
onthaast je. De rivier, die meanderende Vecht 
die het leven hier al eeuwen bepaalt, ligt letterlijk 
op een steenworp afstand van Antje’s boerderij 
“Boerhoes”. Haar gasten (ze heeft onder andere 
een door fruitbomen en -struiken omzoomde 
minicamping) ervaren dat onthaasten ook. 
Dus komen ze vaak terug. www.boerhoes.nl
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Dit eeuwenoude landschap tussen Zwolle 
en Dalfsen is het landschap waar natuur en 
mens samenkomen. Vanaf de sluis en dijk 
heb je zicht over het prachtige en veelzijdige 
rivierenlandschap. De boerderijen lijken 
vanaf deze plek willekeurig over het gebied 
te zijn uitgestrooid. Dit is Nederland in 
optima forma. Of, zoals een deel van Hendrik 
Marsmans bekende gedicht (1936) luidt:

Denkend aan Holland

zie ik breede rivieren

traag door oneindig

laagland gaan,

rijen ondenkbaar

ijle populieren

als hooge pluimen

aan den einder staan;

en in de geweldige

ruimte verzonken

de boerderijen

verspreid door het land

Vechterweerd, een parel in het Vechtdal,  
een parel in de kroon van Nederland.  
‘Nergens mooier.’

men is tot inkeer gekomen. De rivier heeft op 
delen weer vrij spel. De sluis, ook Vechterweerd 
geheten, is er nog. Met de in alle glorie 
herstelde, monumentale sluiswachterswoning, 
die zo nu en dan open is voor bezoekers en 
waar het verhaal wordt verteld van het leven in 
dit gebied. Van dat uitbundige natuurlijke leven, 
rijk aan vogels en vissen – winde, zeeforel – 
die via de naastgelegen vistrap ongehinderd 
van het Zwartewater naar Dalfsen kunnen. 
‘We hebben hier natuurlijk ook ooievaars. Ze 
vliegen tot wel aan Utrecht toe om te eten, 
om vervolgens hier weer terug te keren.’

Knooppunt
De sluis is van 1910, de kraan die vroeger het 
complex bediende staat er nog, maar bedient 
nu alleen nog de vistrap. In de zomermaanden 
is het hier een komen en gaan van plezierboten, 
fietsers en wandelaars. Het is een knooppunt, 
zoals dat heet, vroeger gebruikt door enkel 
bewoners en marskramers. ‘En nu het op 
één na drukste fietspunt.’ Een knooppunt 
bovendien die – volgens Waterschap Drents 
Overijsselse Delta – als geen ander de identiteit 
van dit gebied weerspiegelt. ‘Het lijkt alsof 
hier de tijd heeft stilgestaan’, zegt Antje. ‘Kijk 
naar links, rechts, boven en onder – overal is 
natuur, overal is water. Dat water is wat ons 
bindt en ons scheidt. Nu minder dan vroeger, 

maar het ritme van dat water bepaalt voor een 
groot deel hoe hier geleefd werd en wordt.’
Ze wijst naar een stuk land, even voorbij de sluis. 
‘Daar is  een struingebied gemaakt, maar veel 
mensen die hier komen denken dat je daar niet 
mag komen. Terwijl dat juist wel de bedoeling 
is. Er lopen Galloway-runderen rond die de 
natuur beheren. Er groeien talloze bloemen, 
planten. Je kunt er bij wijze van spreken een 
dag ronddwalen. En als je hier dan toch bent, 
ga dan ook even aan de waterkant zitten, zie 
het leven aan je voorbijtrekken. Kom tot rust.’

Zeehond
Beleven heet het nu, leven is het. Niet alleen dit 
water en deze natuur maken Vechterweerd tot dé 
Vechterweerd. Het zijn ook de verhalen die het 
gebied kenmerken. Verhalen van vroeger – ‘ooit 
stond hier een havezate’, zegt Antje terwijl ze 
richting een hooiberg wijst – en verhalen van 
korter geleden – ‘zoals dat van Hannes’. Hannes 
is de zeehond die 30 augustus 2004 ontsnapte 
uit de dierentuin in het Duits Nordhorn. Een 
paar dagen later dook hij op bij de Vechterweerd, 
waar hij werd gevangen. Nordhorn wilde hem 
terug, maar een groep dierenbeschermers zette 
hem uit in zout water. ‘Nu is Hannes vereeuwigd 
hier bij de sluis’, zegt Antje terwijl ze wijst naar 
het standbeeld van de zeehond. Overigens 
staat ook in Nordhorn een beeld van het dier.

Fietsen en varen
Er voeren diverse fiets- en 
wandelroutes langs Vechterweerd. 
Daarnaast is de Vecht populair onder 
de pleziervaart. In de zomer is de stuw 
geopend. Een van de aan te raden 
routes is Kastelenroute Dalfsen, een 
ruim 30 kilometer lange fietstocht die 
langs diverse havezaten en kastelen 
voert. Men komt niet alleen langs 
Vechterweerd, maar bijvoorbeeld 
ook langs Kasteel Rechteren, huis 
Ruitenborgh en De Horte. Voor wie 
zelf geen versnapering meeneemt 
om onderweg te verpozen: de route 
voert ook door Dalfsen dat rijk is aan 
diverse horecagelegenheden.Ook 
de Vechtdalroute is een aanrader. 
Deze lange afstandsfietsroute 
voert de fietser vanuit de monding 
van de Vecht bij Zwolle tot aan de 
bron bij het Duitse Darfeld. Meer 
informatie: www.vechtdaloverijssel.nl 
en www.nederlandfietsland.nl
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Pak je spullen en zet je tent op in het mooiste gebied van Nederland, het 
Vechtdal. Met maar liefst negen ANWB TOPcampings, familiecampings en 

sterrencampings kun je het Vechtdal een waar kampeerparadijs noemen. Maar 
ook boeren-, mini- en groene campings zijn ruim vertegenwoordigd. 

KAMPEERREGIO NUMMER 1 
VAN NEDERLAND

Overnachten in Vechtdal Overijssel

Een aantal tips: 
•   Natuurkampeerterrein de Klashorst in Diffelen 

Prachtige groene camping aan de Vecht als uitvalsbasis voor 
activiteiten als bushcraft maar ook een mobiele sauna.

•  Natuurcamping De Lemeler Esch te Ommen 
Middelgrote eigentijdse natuurcamping, bijzonder  
gelegen aan de Lemelerberg.

•  Natuurkampeerterrein De Rietkraag 
Aan het Overijssels kanaal en dichtbij natuurgebieden 
de Lemelerberg en de Sallandse Heuvelrug. 

•  Boerhoes in Dalfsen 
Met Bedde & Bruggien, ruime boerencamping, kleinschalige,  
gezellige theetuin en kunst op het erf. 

•  Camping De Boergondiër in De Krim 
Rust, ruimte en recreatie… dat is er volop op minicamping  
De Boergondiër. Uniek: mogelijkheid om te dialyseren: dag en nacht.

•  Camping Zandman in Beerze (Ommen) 
SVR camping Zandman in Beerze is een heerlijke plek om  
lekker rustig te kamperen op een actief boerenbedrijf.  
Met leuke boerderijwinkel.  

Boeren- en groene natuurcampings   

Alle TOP campings 2021 in het Vechtdal:
•  Camping de Kleine Wolf, Stegeren (Ommen)
•  Vakantiepark het Rheezerwold, 

Heemserveen (Hardenberg)
•  Kampeerdorp de Zandstuve,  

Rheeze (Hardenberg)
•  Sprookjescamping de Vechtstreek, 

Rheeze (Hardenberg) 
•  Vakantiepark het Stoetenslagh, 

Rheezerveen (Hardenberg)
•  Camping ’t Veld, Rheeze (Hardenberg)
•  Vrijetijdspark Beerze Bulten, Beerze (Ommen) 
•  Camping De Koeksebelt, Ommen
• Camping De Pallegarste, Mariënberg (Hardenberg)

Boerencampings zijn hip. Kamperen midden in een fruitboomgaard of 
tussen de boerderijbeesten is een unieke ervaring. De vaak kleinschalige 
accommodaties bieden het échte kamperen zonder toeters en bellen. 
Leuk om alles van dichtbij mee te maken of je eigen fruit te plukken.
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www.vechtdaloverijssel.nl/overnachten 
Kijk voor een overzicht van alle soorten campings op:
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Naast kampeerplekken voor tenten, caravans 
en campers beschikken vele campings in 

het Vechtdal ook over compleet ingerichte 
accommodaties. Want wil je meer luxe, 

maar wel ‘t kampeergevoel ervaren? Dan is 
glamping, ‘glamourous’ kamperen, wel iets 

voor jou! Mooie safari- en naturelodges, 
safaritenten, chalets en zelfs bungavans om 

heerlijk comfortabel vakantie in te vieren.  

Skycabin | Camping Si-Es-An   
Er even lekker tussenuit en genieten in het mooie Reestdal? 
Kies dan voor één van de verhuuraccommodaties op 
Camping Si-Es-An, wat dacht je van overnachten op 
hoogte in de nieuwe Skycabin? www.si-es-an.nl

Bungavans | Resort de Arendhorst    

BIJZONDER OVERNACHTEN 

& glamping

Resort de Arendshorst ligt direct aan de Overijsselse Vecht met 
veel mogelijkheden om te vissen, zwemmen en bootje te varen. 
Maar ook voor waterplezier bij het strandje. Hier hebben ze wel een 
heel bijzondere recreatiewoning: de Bungavan. Een comfortabel 
luxe chalet met aparte slaapkamers, woonkamer, keuken en 
badkamer. Uniek is de ruimte rondom deze accommodaties 
zodat je veel privacy ervaart. De Bungavans zijn te huur van 
april t/m oktober. Er zijn faciliteiten als een fijne kampwinkel, 
restaurant en zorg op locatie. Maar ook voor de jonge gasten 
is er volop vertier mogelijk in de kinderboerderij, het peuter- 
en kleuterbad en in het speelkasteel. www.arendshorst.nl
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Kamperen in een houten recreatieverblijf in de vorm van 
een kasteel, compleet met wapenschild, schavot en zelfs 
een ophaalbrug. Dat is Vorstelijk kamperen. Hier kun je 
met wel tien personen je onderdompelen als echte ridders 
en jonkvrouwen. Bij deze drie kindvriendelijke campings 
kun je terecht: De Zandstuve in Rheeze, 't Rheezerwold 
in Rheezerveen en De Kleine Wolf in Stegeren.

Vorstelijk Kamperen  
op ‘Vechtdal Kastelen’Tip
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Overnachten in het Vechtdal

Tussen heide en bos verscholen, 
onderaan de Lemelerberg, wandel 
je het gezellige Boscafé binnen. 
Wat smaakt zo’n verse koffie toch goed! 
Jezelf ook met huisgemaakte taart 
verwennen? Tuurlijk! 

Heb je deze plek 
al ontdekt?

START EEN WANDELING VANAF 
HET BOSCAFÉ OP DE LEMELERBERG

Tijd voor koffie
in het boscafé

Wolfskuil 15
7731 AP  Ommen

0529-451631
www.wolfskuil.nl
info@wolfskuil.nl

Meer een kampeerder? Kom dan kamperen op ons groeps-
kampeerterrein, vanaf 10 personen heb je een eigen veld.

Kun je geen genoeg krijgen van Ommen
 en omgeving? Kom dan eens terug met
een groep! Nodig je familie of vrienden 

uit om naar De Wolfskuil te gaan! 

Vier mooie groepsaccommodaties 
midden in het bos van houten
blokhut tot moderne Hoeve.

Kijk gauw op onze website:
www.wolfskuil.nl



Groepsaccommodaties
Ben je op zoek naar een leuke 
groepsaccommodatie voor een familieweekend 
of weekendje weg met meerdere gezinnen, 
vriendengroep of sportclub? Het Vechtdal 
heeft een ruim aanbod aan accommodaties. 
Wat te denken van een boerderij midden in de 
natuur, overnachten in een klooster, slapen 
in een wijngaard of ga voor een bijzondere 
overnachting in een watertoren! Met z’n allen 
op slaapzalen of toch liever iets meer luxe 
en privacy met eigen badkamers? Niet alleen 
faciliteiten zijn bepalend, de activiteiten en 
de omgeving tellen ook mee. En dan zit je in 
het Vechtdal helemaal goed! Zoek je iets leuks 
voor een groep? Boek dan snel een gezellig 
weekendje weg met z’n allen in het Vechtdal.

Vakantieparken
Je gaat met je gezin, een groep vrienden of 
lekker met z'n tweetjes op vakantie of een 
weekendje weg. Lekker op stap met elkaar en 
’s avonds neerploffen in je eigen domein. Het 
Vechtdal biedt je een bijzondere combinatie van 
rust, beleving, ontspanning en ontdekkingen. 
Zowel de actievelingen als de rustzoekers zijn 
hier op hun plek. Er is altijd wel wat leuks te 
doen zoals varen op de Vecht, klauteren in 

het speelbos, creatieve workshops, outdoor 
activiteiten, een unieke Koe Safari en nog veel 
meer… en wel zo handig: alles is lekker dichtbij! 
Kijk voor een overzicht van diverse activiteiten 
op: www.vechtdaloverijssel.nl/zien-doen.

Overnachten in het Vechtdal
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Groepsaccommodaties en vakantieparken

www.vechtdaloverijssel.nl/overnachten
Kijk voor een overzicht van alle groepsaccommodaties en vakantieparken op:

ZOEK EN BOEK JOUW 
HUISJE IN VECHTDAL 
OVERIJSSEL, JE BENT 
VAN HARTE WELKOM!
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De Lemelerberg Lodge

In het Vechtdal kun je heerlijke weekendjes weg, of het nu voorjaar, hartje zomer of najaar is. 
Elk seizoen heeft z’n charme qua activiteiten, evenementen en natuurschoon. 

VAKANTIEHUISJES,  
B&B'S & HOTELS 

Overnachten in Vechtdal Overijssel

Vakantiehuisjes 
Geen grootschalige parken maar liever particuliere verhuur van een 
vakantiehuis? Gesteld op privacy en geen animatie en voorzieningen 
nodig? Het is goed vertoeven in de vakantiehuizen in Vechtdal 
Overijssel met voorzieningen die variëren van comfortabel tot luxe, 
ook qua aanwezige apparatuur. Bovendien liggen de huizen vaak op 
prachtige plekken, dichtbij een stadje of juist midden in de natuur. 

B&B's
Op zoek naar een bijzondere overnachting? Een kleinschalige en 
bijzondere slaapplaats met persoonlijke service? De charme van een B&B 
is elke keer weer anders. Romantisch of stijlvol, eenvoudig of luxe. In het 
Vechtdal kun je uniek logeren en heb je de B&B’s voor het uitkiezen. 

Hotels 
Of je nu op zoek bent naar een luxe hotel met wellness en uitzicht op 
de Vecht of een charmehotel aan de rand van het bos. In het Vechtdal 
kun je een heerlijk weekend weg in de meest originele hotels. Ook qua 
streekproducten, -lunches en -diners ben je in Verrukkelijk Vechtdal op de 
goede plek. Vele koks gebruiken verse en ambachtelijke streekproducten. 
Alle ingrediënten voor een aangenaam verblijf zijn compleet. 

Uniek in Nederland: 4 B&B-kamers en een vakantiehuisje  
midden in een wijngaard! 

Je kunt hier een losse kamer boeken, maar ook de 
volledige accommodatie voor bijvoorbeeld een familie- of 
vriendenweekend. De Wijnstaete heeft veel gezamenlijke 
binnen- en buitenruimtes, zoals ontbijtterras, overdekte  
hooiberg, zonneweide en een speelveld.

Naast een uitgebreid streekontbijt kan je ook gebruik maken 
van een heerlijk driegangendiner of een gevarieerde barbecue. 
Voor een wijnproeverij, high wine of het kopen van één van 
de wijnen ben je bij de Wijnstaete ook aan het goede adres. 
www.wijnstaete.nl
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De Barones

Bed & Breakfast en  
wijngaard de Wijnstaete
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Villa Poppenallee

Op een unieke locatie gelegen B&B tussen 
Ommen en Dalfsen. Midden in de natuur aan 
de uiterwaarden van de Overijsselse Vecht. 
Genieten vanaf je loungestoel en comfortabel 
overnachten in een luxe kamer voorzien van 

alle faciliteiten. Deze prachtig rietgedekte B&B 
is voorzien van 3 kamers met veel comfort en 
privacy. De volgende dag is het zeer uitgebreide 
ontbijt voorzien van verse producten uit het 
Vechtdal. www.ommenbedandbreakfast.nl

B&B De Rieten Deken

Wakker worden met de zon op je gezicht en een eindeloos uitzicht 
over licht glooiende landerijen en het eeuwenoude Engelandsche 
Bos. Waar vroeger een rivierarm van de Vecht meanderde, ligt nu 
het sfeervolle Erve ’t Hacht. Een veelzijdig boerenbedrijf, met een 
bijzondere Bed & Breakfast, Boerenlodge en een prachtig atelier met 
winkel in de stijl van een oude hooiberg. De B&B is ruim opgezet en 
voorzien van de fijnste bedden. Elke kamer is met oog voor detail 
ingericht en kent een geheel eigen karakter. Ook de huiskamer en 
keuken nodigen uit voor een ontspannen verblijf. De (gloednieuwe) 
knusse Boerenlodge geeft een tikkie meer privacy en is voor 
gezelschappen tot vier personen. Dit appartement met eigen ingang 
ligt aan de voorkant van de jongveestal, op de eerste verdieping. Met 
een heerlijk balkon, waar het met een paar zonnestralen al direct goed 
toeven is. Én je hebt een stel bijzondere buren… www.ervehacht.nl

Erve ‘t Hacht
Luxe en kindvriendelijke vakantiewoning in Dalfsen, dichtbij 
Zwolle. Grenzend aan landgoed Den Berg ligt vakantiehuis Villa 
Poppenallee. Deze villa is onder architectuur verbouwd en ingericht 
en ligt middenin de natuur. Vanaf hier beginnen de mooiste wandel- 
en fietsroutes. Er zijn 3 slaapkamers, waarvan 1 kinderkamer 
met een juniorbed. De grote badkamer heeft een bubbelbad, 
inloopdouche en sauna! Kortom: dit is de plek om even helemaal 
tot rust te komen. Met het gezin of met opa en oma erbij!
www.villapoppenallee.nl

53

www.vechtdaloverijssel.nl/overnachten
Kijk voor een overzicht van alle vakantiehuisjes, B&B's en hotels op
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BRASSERIE-DE-BOERDERIJ.NL

• Lunch, diner & high tea
•  Sfeervol terras (gelegen  

bij een grote speeltuin)
• Feesten & Partijen
• Vergaderingen

DE HAAR 7  7707 PK BALKBRUGDE HAAR 7  7707 PK BALKBRUG
0523-2253230523-225323

G A S T V R I J  &  
V E E L Z I J D I G

SI-ES-AN
C A M P I N G

WWW.SI-ES-AN.NLWWW.SI-ES-AN.NL

campingsiesancampingsiesan
Camping-Si-Es-AnCamping-Si-Es-An

Genieten in natuurgebied het Reestdal Genieten in natuurgebied het Reestdal 

op de grens van Overijssel en Drenthe. op de grens van Overijssel en Drenthe. 

Beleef de rust en ruimte in de prachtige natuur.Beleef de rust en ruimte in de prachtige natuur.

BELEEF RUST EN RUIMTEBELEEF RUST EN RUIMTE

Een gezellige 
sfeervolle 

oude boerderij 
in een  

gemoderniseerd 
jasje

brasseriedeboerderijbalkbrugbrasseriedeboerderijbalkbrug
brasseriedeboerderijbrasseriedeboerderij

Zeg nou zelf,
niemand is

toch te oud voor
een pannenkoek?!

KNOF
DE PAD

Begin de speurtocht bij 
de Rheezerbelten

Grote Beltenweg 1 • Hardenberg • Tel 0523 - 270012 • www.rheezerbelten.nl

!$"

Ontdek en proef het zelf:

vechtdaloverijssel.nl/vechtlust

Wat zit er 
in het kistje?

Producten zoals:
Wijn, Bier, Kruidenkaas,

Boerenkaas, Kaasdip,
Kaaswafeltjes,Appelsap,

...

Er is ook nog een 
exclusief kistje voor:
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Wijn, Bier, Kruidenkaas,
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...
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exclusief kistje voor:

Boerenkaas, Kaasdip,
Kaaswafeltjes,Appelsap,

...

Alle tijd en ruimte
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Hier mogen avonturen 
eindeloos duren, “neem 
de ruimte, vergeet de tijd”. 
Zorgeloos genieten van 
buiten zijn en buitenlucht. 
Dat doe je in Vechtdal 
Overijssel. Hier heb je 
alle ruimte voor die 
1,5 meter. Samen, dwars 
door het Vechtdal. 

Joggem
Kennen jullie Joggem al? Joggem beleeft 
wandelend en fietsend veel in de regio 
Hardenberg. Zo ontdekt hij de geschiedenis 
van Hardenberg op een sportieve wijze. 
Hij leert over De Slag bij Ane, ontdekt het 
Vechtpark in Hardenberg, maar ook samen 
met zijn oma leert hij meer over het ontstaan 
van de Vecht rondom Rheeze/Diffelen. 

Het Uitleefboek
In het Vechtdal valt zoveel te beleven en 
te ontdekken in de natuur! Daarom heeft 
natuurkampeerterrein de Klashorst een 
Uitleefboek ontwikkeld, hiermee leer je 
de omgeving op een verrassende manier 
kennen. Het boek staat vol met opdrachten 
langs bestaande wandelroutes of op 
mooie, stille locaties in het Vechtdal.

Attractiepark Slagharen
In Attractiepark Slagharen doen ze er 
alles aan om jou een fantastisch Wild 
West avontuur te bezorgen. Ook in deze 
tijden van afstand houden. Met meer 
dan 30 attracties, een ontdekkingstocht 
door Jules Verne Adventureland, mee met 
de American Indian indianen, carnaval 
in New Orleans, het Wilde Westen in 
Mexico valt er meer te beleven dan ze 
aankunnen. Reserveer je dagje uit nu!
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Speurtocht vanaf het Boscafé (to go)
Vanaf het Boscafé bij Camping de Lemeler 
Esch zijn verschillende speurtochten 
uitgestippeld. Speurneuzen kunnen 
deze tochten wandelen. Wist je dat je 
vanaf hier ook zo de Lemelerberg op 
wandelt? En psst: heb jij het hol van 
de leeuw al gespot? Genoeg ruimte en 
plezier! Als je terug komt bij het Boscafé 
kun je nog genieten van koffie, gebak, 
soep of belegde broodjes (to go). 

Veilig een dagje ut bij Rederij Peters
Geocaching, funbike tour of een 
kickbike tour? Het is allemaal mogelijk 
bij Rederij Peters in Ommen. Alle 
uitjes bieden genoeg ruimte om 
voldoende afstand te houden van 
andere gezelschappen. Dus wil je er 
even heerlijk op uit met jouw gezin 
of als koppel? Reserveer dan nu! 

Overijssels Doeboek
Het Overijssels Doeboek is perfect om deze 
tijd mee door te komen. In het Doeboek 
zitten verschillende opdrachten voor alle 
leeftijden om zo op vakantie te gaan in 
eigen huis en tuin. Van geheimtaal (uit 
Hanze-tijd) tot stoepkrijt challenges.
Helemaal corona-proof dus want 
het kan gewoon vanuit huis!

Corona-proof uitjes bij Hiawatha Actief
De ruimte op zoeken langs het water? 
Wat te denken van leuke wandel- en 
fiets-kano-afzaktochten bij Hiawatha 
Actief! Een top beleving van het Vechtdal! 
Op de fiets of te voet via pleisterplaats 
De Stokte en de uitkijktoren naar Hotel 
Restaurant Mooirivier en dan met de 
kano terug. Daarnaast meer corona-proof 
activiteiten mogelijks zoals tochten in 
eendjes, kickbiketochten en geocaching! 

Alle tijd en ruimte
PLUS EEN BEETJE AFSTAND

www.vechtdaloverijssel.nl
Kijk voor meer informatie en tips op
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Wil je een leuk dagje 
uit met kinderen? Geen 
probleem! Het Vechtdal 
staat bekend als het 
grootste buitenspeelgebied 
van Nederland. 
Kinderen kunnen zich 
hier simpelweg niet 
vervelen. Hierbij leuke 
uitjes met kinderen tot 
ongeveer twaalf jaar:

Uitjes met kinderen 
in het Vechtdal

Attractiepark Slagharen
Wel 30 attracties variërend van 
draaimolens tot achtbanen. Op 
warme dagen kan je ook terecht 
in het Waterpark Aqua Mexicana, 
dat met tien glijbanen en talloze 
waterspeelplaatsen behoort tot de 
grootste waterpretparken van Nederland. 

De Koppel 
De Koppel is hét natuuractiviteiten-
centrum van het Vechtdal. 
Gespecialiseerd in water en natuur, 
gelegen aan de Vecht. Er is een 
natuurontdekhoek, je kunt proefjes 
doen en leuke activiteiten.

Koe Safari
De bekendste tocht door het Vechtdal 
is de Koe Safari van Erve Vechtdal. 
Stap op de tractor van boerin Simone 
en kom alles te weten over Brandrode 
runderen en het boerenleven. 

Het mysterie van Knof de Pad
Los het mysterie van de verdwenen 
kok op bij Pannenkoekenrestaurant 
De Rheezerbelten. Help je mee Knof 
te zoeken en de verdachte op te 
speuren? Een lekkere pannenkoek 
gaat er daarna vast wel in.
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www.vechtdaloverijssel.nl/kinderen
We kunnen nog wel even doorgaan met dit lijstje, dus kijk vooral ook even op: 

Boerderij Aan ‘t Zandeinde
Deze zorgboerderij barst van de 
gezelligheid. Zo kan je knuffelen met 
biggetjes, mag je er rondsnuffelen in 
het caviadorp en worden er verhalen 
opgehaald over het boerenleven. 

RozemArrie
De leukste aardbeienkweker uit het 
Vechtdal teelt niet alleen de heerlijkste 
aardbeien, maar je kan ze ook nog  
eens zelf plukken en eten op een  
versgebakken pannenkoek. 

Boerderij Roke’s Erf
Maak kennis met het boerenleven  
en bezoek Roke’s Erf! Speel in de  
stroschuur, wandel het klompenpad  

dwars door de stallen, speel 
boerenbosgolf en verdwaal in  
het maisdoolhof!

Het Hol van de Leeuw,  
Lemelerberg
Het Hol van de Leeuw is niet zozeer 
een kinderroute, maar een waar 
speelparadijs. Het speelbos van 
Landschap Overijssel is het terrein 
van de kleinsten. Al slingerend aan 
touwen, verstoppend in bomen en 
klauterend boven de grond verkennen 
ze de omgeving. Kids nog niet 
uitgeraasd? Dan is de 4 kilometer lange 
wandelroute ‘Spoor van de Leeuw’ 
een leuk vervolg over de Lemelerberg, 
over de heide en door het bos.

8
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Even bijtanken…
Wil je zorgeloos vakantievieren op een 
speciale kindercamping, ga je voor 
glamping of liever back to basic op een 
natuurcamping? Je komt pas echt tot 
rust als je kinderen zich vermaken tijdens 
hun uitje of vakantie en dat gaat prima 
lukken in het Vechtdal, dé buitenspeelregio 
van Nederland. Hier vallen campings en 
vakantieparken regelmatig in de prijzen 
vanwege hun faciliteiten, ligging of charme. 

Leuke kidsroutes 
Kinderen en stilzitten, dat is voor de meesten 
een hele opgave. Gelukkig is het Vechtdal 

Vechtdal Overijssel is een toffe bestemming 
voor een dagje uit of vakantie! Hier heb 
je het nog…tijd en aandacht voor elkaar. 
Weg van alle beeldschermen en los van 

alle agenda’s. Met zandverstuivingen, 
wolvensporen, kastelen, opgravingen en 

rivier de Vecht voor waterplezier is het 
allesbehalve saai. Het is eigenlijk één groot 

avontuurlijk speellandschap om te klimmen 
en klauteren, ravotten en te ontdekken.

DAGJE UIT OF VAKANTIE 

Kom je buitenspelen!

ontzettend avontuurlijk, met spannende 
wandelroutes, een speelnatuurpad, 
speurtochten en fietsroutes. Check leukste 
kinderroutes in het Vechtdal, geschikt voor 
groot en klein op www.vechtdaloverijssel.nl

Boer als Gastheer, door heel het Vechtdal    
De Boer als Gastheer is perfect voor 
nieuwsgierige kinderen die graag willen 
weten wat er gebeurt op een boerderij. Wees 
gewaarschuwd, je moet wel zelf de mouwen 
opstropen en helpen! Een leerzame en 
actieve dag in en om de boerderij. Kinderen 
leren op deze manier wat het Vechtdal 
allemaal te bieden heeft, hoe kippen, koeien, 

schapen en paarden leven en hoe je kunt 
verdwalen in een maïsdoolhof. Te veel om 
op één dag te doen? Er zijn boeren die zo 
gastvrij zijn dat je er kunt overnachten. 
www.deboeralsgastheer.nl

Anjerpunt Beerze 

Tip
Anjerpunten zijn belevingspunten met 
ieder een eigen verhaal over het Vechtdal.

Thema: Land- en Tuinbouw
Loop door de stal, leer alles over de koe, 
beleef hoe een vrijwillig melksysteem 
werkt en verdien je eigen melkdiploma. 
De gastvrije familie Zandman vertelt 
je precies hoe het leven er op een 
boerderij aan toe gaat. En: vergeet 
niet even langs de boerderijwinkel 
te gaan voor een picknickmand 
vol heerlijke streekproducten!

Agrarisch Belevingscentrum Zandman 
Marsdijk 4 Beerze I T 0523 - 252 151
www.anjerpunten.nl
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Uitjes met kinderen 
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Omgeven door groen, aan de rand van de Vecht, ligt het
openluchtzwembad van Ommen. Zin in een spetterende 
duik, wil je baantjes zwemmen of gewoon een dagje uit?
Iedereen is weer welkom van mei tot september 2021.

Lekker zwemmen en 
spelen in de openlucht!

Kijk op onze website voor de eventuele corona- maatregelen en openingstijden

Openluchtbad Olde Vechte 
Zeesserweg 12a, 7731 BG Ommen

E-mail info.zwembadoldevechte@gmail.com

www.openluchtbadoldevechte.nl
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LEKKER SPELEN MET 
VECHTDAL WATER

Klieder kledder klater

Strandjes aan de Vecht
Je kunt niet alleen in of op de Vecht plezier 
hebben, er zijn ook genoeg strandjes langs 
de Vecht. Lekker om ’s avonds nog even 
te gaan liggen met een goed boek, of op 
zondag met de hele familie te genieten.

Heuveltjesbosbad
Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug werd in 
2015 uitgeroepen tot mooiste zwembad van 
Nederland. En daar zijn wij het roerend mee 
eens! Er zijn drie buitenbaden, een kinderbad, 
een familieglijbaan, springkussens en al 
het vermaak dat je je maar kan wensen. 

Stoetenslagh
Vakantiepark Het Stoetenslagh is een 
paradijs voor waterliefhebbers. Met een 
zwemvijver en  strand met ligbedden, 
waterglijbanen en een overdekt binnenbad 
bij slecht weer. Er is zelfs een visvijver!

De Koppel aan de Vecht
Er is bij De Koppel van alles te doen in, rond 
en met water. Kinderen kunnen zelf modder 
maken, waterdiertjes vangen of ontdekken hoe 
je een broodje kunt bakken in een vijver. Doe 
het blotevoetenpad, ga eens op pad met een 
kanospeurtocht of maak een watermolen. 

Waterpret en speelplezier bij de Kleine Wolf
Het enorme zwemparadijs heeft een superlange 
glijbaan en heel veel kinderbaden. En je 
kunt er ook nog leuk overdekt spelen! 

NAT WORDEN WAS NOG NOOIT ZO LEUK  
ALS OP EN IN DE WATEREN VAN  

HET VECHTDAL. WAAR WACHT JE NOG OP?

Zwemmen en spelen bij de Beerze Bulten 
Spelen bij het Giga Konijnenhol is een echt 
avontuur. Je kunt naar beneden roetsjen in 
een tunnel van netten en spelen met giga 
grote ballen. Neem ook eens een plons in het 
overdekte subtropische zwembad met glijbanen. 

Openluchtbad Olde Vechte
Als het echt mooi weer is lig je het liefste 
in dit mooie openluchtbad van Ommen.

Waterpark Aqua Mexicana
Wilde waterpret beleef je bij Aqua Mexicana. 

Het Vechtdal heeft heel 
veel water, zowel buiten 
als binnen. Perfect dus 
voor waterpret met de hele 
familie! Je kunt op de Vecht 
kanoën of een bootje huren. 
Maar deze wateractiviteiten 
zijn nét even anders.

Foto: Erwin Zijlstra

Watervallen, palmbomen, je kunt het zo 
gek niet bedenken. 5200m2 waterpret 
binnen en buiten. Roetsj van de glijbaan, 
ren onder het watergordijn door of ga in de 
wildwaterbaan en ga met de hele familie nat.

Zwembandjes-vrij... op de Vechtvallei!
Heerlijk op vakantie en ondertussen in de 
ochtend zwemles krijgen. Veel plezier hebben 
en intensief lessen in de zomervakantie! En 
diegenen die er klaar voor zijn, kunnen gelijk 
afzwemmen. Boek snel dit arrangement bij 
de Vechtvallei voor een zwemdiploma erbij!
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Meer info?  +31 (0)529 - 43 60 66    |    Alle uitjes zijn direct online te reserveren    |    www.hiawatha-actief.nl

De mooiste kanotocht in het Vechtdal!

Per fiets, step of te voet volgt u een schitterende 
route van Dalfsen naar het startpunt van de kano-
tocht. Geniet onderweg van het uitzicht vanaf de 
uitkijktoren en kano dan relaxed met de stroom mee 
terug naar Dalfsen. Onderweg zijn er verschillende 
strandjes en bij aankomst een lounge-terras. 

 in Dalfsen en Zwolle
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Zoek je een groepsuitje in het Vechtdal? Maak dan een keuze uit de onderstaande  
groepsuitjes. Of je nu met familie, vrienden of collega’s op pad bent… voor een 

origineel en geslaagd uitje ben je in Vechtdal Overijssel aan het juiste adres!

Koe Safari
De bekendste tocht door het Vechtdal 
is de Koe Safari van Erve Vechtdal. 
Stap op de tractor van boerin Simone 
en kom alles te weten over Brandrode 
runderen en het boerenleven. Je kan 
de Koe Safari uitbreiden met ‘Sloepje 
Varen, Koetje Kijken’ en een uur op 
sloepentocht richting het natuurgebied 
waar de Brandrode runderen staan. 

Escape room, E-Trikke Tour of kanotocht
Voor een gezellig dagje uit ben je bij 
Vechtdal Events aan het juiste adres! 
Vechtdal Events hoort bij Rederij 
Peters en vind je naast camping Anna’s 
Hoeve. Voor iedere groep zijn er leuke 
activiteiten te doen. Van escape rooms 
tot een prachtige sloepentocht en van 
een rondvaart tot een E-Trikke Tour, 
waarmee je swingend het Vechtdal 
ontdekt. Heel bijzonder is de mooiste 
kano afzaktocht over de Regge en de 
Vecht waar je de hele dag over mag 
doen en veel mooie picknickplekjes 
tegenkomt. Je uitje op een bijzondere 
manier afsluiten? Dan kan je genieten 
van een heerlijke BBQ in een Finse 
Kota of een tipitent in het BBQ-bos 
(zowel indoor als outdoor BBQ’en).

Lelijke Eendentour
Op zoek naar iets ludieks? Dan ben 
je bij Hiawatha Actief aan het juiste 
adres. Doe met je vrienden de Lelijke 
Eendentour en rijd door het mooie 
Vechtdal landschap. Teambuilding 
tijdens The Battle of liever spektakel 
op het water? Krachten meten tijdens 
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de Drakenbootrace of voor een heerlijk 
zomergevoel borrelen en barbecueën 
in de BarbecueBoot. Voor groepen tot 
10 personen vaar je in de BBQ-Donut,  
waarbij je je eigen vleesje bakt en  
zelf de koers bepaalt.

GeoRun op een Stepbike
Houd jij van een sportief uitje? Wat 
dacht je dan van midgetgolf of GeoRuns 
per stepbike. Een negen kilometer lange 
steptocht met GPS. Met opdrachten van 
uitdaging, beproeving en volharding.

GROEPSUITJES  
VOOR JONG EN OUD 

Restaurant De Rheezerbelten 
kan alles verzorgen inclusief een 
hapje en drankje achteraf. 

Touren op Puch, Solex of de  
nieuwe Electric Dutchman   
Schiet al tuffend door het landschap 
en ervaar ‘pure nostalgie’ op de Puch 
of Solex van Het Klooster van Dalfsen, 
een mooie en hilarische ervaring. 
Liever duurzamer? De Electric 
Dutchman is een prachtig nieuw en 
schoon Dutch design en met je vrienden 
of collega’s fun to drive met 25 km/u.

Bootje huren, (kids)Survival  
en Highland Games
Voor iedereen die er lekker op uit 
wil en graag stoer aan de gang gaat. 
Of het nu om een kinderfeestje gaat 
of een uitje met vrienden, familie 
of collega’s. Expedition Outdoor 
heeft van alles te bieden zoals 
boogschieten, hooivork werpen of 
slackline en survival parcours. 

www.vechtdaloverijssel.nl
Kijk voor meer mogelijkheden op: 
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Wat een eer! Ik mocht mij als eerste met tillift in de houtgestookte hottub bij Camperplaats 
Vechtdal laten zakken. Vanuit de weilanden kijkt wat vee ons nieuwsgierig aan. Het is mijn 

eerste etappe bij het verkennen van het Vechtdal in Overijssel: Camperplaats Vechtdal.

Eelke Kelderman bezocht met de rolstoel  
drie locaties in het Vechtdal 

HET VECHTDAL IS,  
LETTERLIJK ÉN FIGUURLIJK, 

een warm bad

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). Nu is er dus ook een mobiele 
tillift die je vanuit de rolstoel In de hottub zet. 

Zelf op pad: koffie- en theeleuten
Ik rij voorlopig met mijn eigen busje verder het 
Vechtdal in. Ik begin bij koffie- en theeproeverij 
SomerWende. We rijden door het mooie 
lieflijke Rheeze en komen onderweg langs 
een zee aan veldbloemen. Bij SomerWende 
vinden we meteen drie parkeerplaatsen 
voor rolstoelgebruikers. SomerWende blijkt 
meer te hebben! 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 dit deel van Nederland. Het enthousiaste 
echtpaar doet er alles aan om iedereen welkom 
te laten voelen. Wilma is zelf een sommelier 
op gebied van koffie en thee. Ze heeft de 
koffieproducerende landen afgereisd om 
zover te komen. Behalve een brede kennis 
van de drankjes heeft ze ook veel verhalen te 
vertellen. Ze is zo enthousiast dat ze bij de 
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boerderij een eigen theeplantage is begonnen. 
Ik hou eigenlijk niet zo van koffie, maar de 
Ethiopische zachte koffie vind ik toch heerlijk. 
De SomerWende ligt pal aan de Vecht. Wil je 
een keer iets bijzonders doen? Ga dan over 
met een fietsveer die je zelf kunt bedienen. 
Die zijn er meer te vinden in het Vechtdal.

Een tweede leven in het Natuurmuseum!
Het is na wat lekkere bakkies en wat 
geleut tijd voor onze volgende stop: het 
Natuurmuseum Rheezer-Marke. Je vindt in 
een kleine boerenschuur ruim vierhonderd 
vogels en andere dieren uit deze streek. De 
diertjes die hier te zien zijn, zijn allemaal 
opgezet. Ze 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. Er zijn 
ook levende dieren: buiten staan geitjes 
en wie wil kan er ook een ijsje krijgen.

Asperges in het Vechtdal
Onze bijna-laatste stop in de etappe is 
Aspergeboerderij het Nijenhuis. De aspergetijd 
is maar beperkt, meestal vanaf half april tot 
eind juni. In het seizoen verkoopt de boerderij 
natuurlijk 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 (jazeker!), 
aspergetaartjes (mmm) en natuurlijk de 

aspergesoep. Van aardbeien wordt uiteraard 
ook jam gemaakt en nog veel meer. 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 asperge-pannenkoek 
eten bij de Rheezerbelten. Bijzonder en 

heerlijk om een dag af te sluiten. En ook nog 
een mooie locatie die goed toegankelijk is.
Wat hebben we veel gedaan in 1,5 dag. 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! Je vindt alle 
tips, accommodaties en activiteiten op 
www.vechtdaloverijssel.nl/vakantie-met-zorg 
en www.eelkedroomt.nl.
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Bekijk onze top 6 terrassen aan de Vecht. Waar moet je zijn voor een drankje en bitterbal 
of juist een hoogstaande culinaire verwennerij met uitzicht over de Vecht. Er gaat niets 

boven lekker genieten van een uitzicht met water, groen en voorbijtrekkende pleziervaart. 
Maak een keuze uit de top 6 en proost op een heerlijke dag in het Vechtdal.  

Top 6 terrassen aan de Vecht:

www.vechtdaloverijssel.nl
Kijk voor meer informatie en terrassen op:

Grand Café de Fabriek
Gelegen aan de Vecht in Dalfsen ligt Grand Café de Fabriek. 
Naast de industriële en gemoedelijke uitstraling binnen, is het 
ook heerlijk genieten met een wijntje op het terras aan het water.

Buitenplaats de Luwte
Op een mooie plek aan de Vecht ligt Buitenplaats de 
Luwte. Op slechts 10 minuten vanaf de historische 
binnenstad van Zwolle. Fietsers en wandelaars starten 
of eindigen hun tocht hier graag. Je kunt hier heerlijk 
ontspannen en genieten in de Luwte van een hapje & 
drankje op het terras met uitzicht over de Vecht.

Hotel Mooirivier   
Hotel Mooirivier ligt tussen Ommen en Dalfsen en op slechts 
vijftien minuten rijden van Zwolle. Het hotel beschikt over 
een bijzonder restaurant ‘Aan de Oever’ waar een modern-
klassieke kaart wordt geserveerd. Een uitstekend alternatief 
voor een hapje en drankje is het Grand Café. Op zomerse 
dagen kan je terecht in één van de loungestoelen op het terras.

1

2

3

4

5

6

De Zon Hotel & Restaurant
Stel je even voor: een fraai Belgisch hardstenen terras met 
buitenbar, een handgemaakte Nederlandse koffiemachine, 
windschermen en enorme parasols met ingebouwde heaters. 
En op het beneden terras aan de Vecht: loungebanken met 
lekker dikke kussens en de aanlegsteiger voor de sloep!

Brouwerij Mommeriete
Eigenlijk niet aan de Vecht, maar wel een mooi plekje langs het 
water is Bierbrouwerij de Mommeriete in Gramsbergen. De 
brouwerij beschikt over een koperen Brouwhuis met proeflokaal, 
café en groot terras. Voor de bierliefhebber is Mommeriete 
een gouden plek langs het water waar je in alle rust kunt 
genieten van vakmanschap, terwijl de rivier voorbij kabbelt. 

Grand Café en Restaurant de Troubadour
Bourgondisch genieten aan de Vecht in Hardenberg kan 
bij Grand Café en Restaurant de Troubadour. Geniet in 
de zonnige serre van een uitgebreide kaart, of op het 
terras aan het water met een een koud drankje!

Top 6 terrassen

aan de Vecht
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Het is 1925. De Twentse bankier Abraham 
Ledeboer heeft een houten chalet als 
bouwpakket laten overkomen uit Oostenrijk. 
Het idee? Opbouwen op de Lemelerberg, 
vlakbij Lemele, waar hij grote stukken grond 
bezit. Een plek voor hem en zijn gezin. Om te 
genieten van de natuur en rust. En dat doen 
ze. Zomers picknicken, ’s winters langlaufen. 
Alleen natuur om je heen, los van de wereld.
Wie het chalet nu bijna een eeuw later 
bezoekt, ziet wat familie de Ledeboer zag. 
Vanaf de helling van de Lemelerberg, op de 
veranda, heb je een prachtig uitzicht over 
de heide. ‘Met een beetje geluk zie je de 

Het zandpad leidt omhoog. 
Langs dennen en heide. 

Slingerend. Alsmaar hoger. 
Spechten fladderen langs 
de toppen van de bomen. 

En dan, verscholen tussen 
beuk, eik, jeneverbes en 

heide, doemt een houten 
lodge op. De Lemelerberg 

Lodge, een historisch 
verblijf in een oase van rust.

De Lemelerberg Lodge
Overnachten in een oase van rust

reeën lopen en de spechten broeden. Met 
grote regelmaat komt een kudde schapen 
voorbij die hier de natuur onderhoudt.’

“Met de neuzen tegen de ruiten zagen we op een open 
gekapte plek in de heide twee eksters en een konijntje 
met elkaar spelen. Een van de eksters maakte er een 
spelletje van de witte broek van ‘t konijntje te pikken. 
Het konijntje kon dit spelletje blijkbaar maar matig 

waarderen en wipte twee sprongetjes verder.” 

~ 1963, gastenboek Lemelerberg Lodge

Aan het woord zijn Lucienne Dunnewijk en 
Marianne Maat. Samen bestieren ze By Mölle 
in Dalfsen, het woonlabel dat het concept 

slow living heeft omarmt en ademt. Naast 
het label verhuren ze twee ‘natuurhuisjes’ 
van Landschap Overijssel, die ingericht 
zijn met hun eigen collectie: ’t Witte Huis 
bij Dalfsen (een voormalig biljarthuisje op 
Landgoed De Horte) en de Lemelerberg 
Lodge op de Lemelerberg in. ‘Beide passen 
bij het concept slow living. Rust, genieten van 
natuur en natuurlijke materialen. Tijd voor 
en met elkaar. Los van de waan van de dag.’
De Lemelerberg Lodge is zo’n plek die 
thuishoort in het rijtje droomplekjes. 
Het zandpad dat langs de lodge loopt, is 
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‘t Witte Huisje
Op Buitenplaats De Horte bij Dalfsen 
ligt ’t Witte Huisje (1905), de andere 
accommodatie die door By Mölle 
wordt verhuurd. ’t Witte Huisje is 
het voormalige biljarthuisje van 
de oude landheer, nu omgetoverd 
tot een comfortabel tweepersoons 
onderkomen. Een buitenplek waar je 
kan logeren midden op het historische 
landgoed, omgeven door natuur.
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“De schapen verwelkomen 
ons met geklingel en geblaat. 

Een heerlijke plek om 
buiten te zijn, te leven op 

of naast de veranda, te eten 
met uitzicht op de hei.”

~ 2019, gastenboek Lemelerberg Lodge

“We hopen dat het huisje nog lang gastvrijheid mag bieden 
aan mensen die voor even de connectie met de  

met alles verbonden wereld willen loslaten” 
~ 2019, gastenboek Lemelerberg Lodge

nagenoeg uitgestorven – het maakt geen 
onderdeel uit van wandel- of fietsroutes, 
ondanks dat je vanuit hier prachtige tochten 
kunt maken, auto’s zijn er niet toegestaan. 
De heide, het uitzicht vanaf de berg: het is 
niet moeilijk voor te stellen hoe rustig het 
hier is. Hoezeer de lodge en omgeving het 
leven drie tandjes langzamer schakelen. 

Comfort
Binnenin de lodge waan je jezelf in een 
andere tijd, zonder het comfort van nu kwijt 
te zijn. Deze herfstige dag brandt de haard, 
vanaf de originele houten hoekbank kun 

Marianne en Lucienne hebben de lodge na 
een forse verbouwing, waarbij rekening is 
gehouden met behoud van de authentieke stijl, 
nu het eerste jaar verhuurd. ‘De plek spreekt 
een heel divers publiek aan. Voor gezinnen met 
kinderen is het hier fantastisch – die kunnen 
spelen in het bos, rond het huis. Maar ook 
alleenstaanden en stelletjes geven aan hier 
zich thuis te voelen. Het is de rust, die je niet 
vindt in de stad. Je kunt hier wandelen. Het 
onthaasten is wel de gemene deler die alle 
gasten delen. Dat doet wat met iedereen.’ 

Droom
Het huisje ligt, zoals dat tegenwoordig heet, 
off grid. Los van alle voorzieningen, maar 
wel zelfvoorzienend. De zonnepanelen 
zorgen voor de elektriciteit, de haard voor 
warmte en een regenwaterfilter zorgt voor 
bruikbaar hemelwater. ‘Douchen kan bij 
het nabijgelegen kampeerterrein en extra 
drinkwater kun je met de bolderkar halen 
bij de boer onderaan de berg.’ Het linnen 
van By Mölle, gecomplementeerd door 
de rust op deze helling, zorgt ervoor dat 
slapen in de lodge een ware droom is.

Buiten op de houten veranda, bij de hangmat 
en in het waterige zonnetje, besluiten Lucienne 
en Marianne: ‘Hier beleef je rust – leven met 
natuur en natuurlijke materialen. Het dwingt 

je tijd voor jezelf en elkaar te hebben. Niet 
dwingen in de zin van moeten, maar dwingen 
in de zin dat het je overkomt. Trek erop uit, 
het geeft je rust. Slow living. En zeg nu zelf, 
hier op de berg, als je uitkijkt over de heide, 
jeneverbes en de lagergelegen gronden, dan 
zou je toch bijna zeggen: ‘Is dit Nederland?’ 
Maar ja, jazeker, ook dit is Nederland…’ Meer 
informatie vind je op: www.bymolle.com

je bijna 360 graden naar buiten kijken. De 
roederamen, het niet meer in gebruik zijnde 
olielampje en de houten bekleding van de 
lodge, de bouw ademt niet alleen natuur, 
maar ook geschiedenis. ‘Dit is een plekje dat 
je omarmt’, zegt Lucienne. ‘Je beleeft hier 
de elementen intens’, vervolgt Marianne. 
Omdat de lodge zo afgelegen ligt, is het hier 
echt donker. ‘Nou ja, je ogen wennen eraan 
waardoor het ook weer licht is. Maar de 
sterrenhemel zie je hier uitzonderlijk goed.’
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Wandelen en fietsen

Lemelerberg ontstaan 
in IJstijd

De Lemelerberg leent zich uitermate 
om erop uit te trekken. Over en 
langs de berg voeren prachtige 
wandel- en fietstochten. Een van die 
routes is de 8 kilometer lange tocht 
‘Ommen Lemelerberg: highlights’. 
De tocht voert over de Lemeler- en 
Archemerberg. Hier loop je langs 
jeneverbes en heide, over stuifzand 
en langs waterbronnen. Soms 
met een klimmetje, oneffen paden 
en mul zand. In de Lemelerberg 
Lodge ligt een map met kaarten 
van de omgeving en tips voor leuke 
uitjes. Meer informatie vind je 
op: www.landschapoverijssel.nl

De Lemelerberg Lodge ligt op 
de zuidhelling van de 60 meter 
hoge Lemelerberg in het Vechtdal. 
Nabijgelegen dorpen zijn Lemele en 
Lemelerveld, waar alle boodschappen 
gedaan kunnen worden. De 
Lemelerberg is circa 150.000 jaar 
geleden ontstaan toen een dikke ijskap 
rotsen verpulverden en tot deze plek 
opstuwden. Nu is het een bijzonder 
gebied dat bestaat uit bossen, heide, 
zandvlaktes en bronnen. Het is Natura 
2000-gebied en met ongeveer 1000 
hectare het grootste natuurterrein 
van Landschap Overijssel.
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Vissen aan de Vecht

8 718452 044597

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, 
slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding, beltegoedkaarten,
vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), 
betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

GRATIS APPELFLAPPEN BIJ JUMBO KAMPHUIS 
WILHELMINASTRAAT 18 
Deze waardebon is inwisselbaar bij Jumbo 
Kamphuis  Wilhelminastraat 18. Laat deze bon 
scannen bij de kassa en je ontvangt 
4 appelflappen gratis.

Deze actie is geldig van  woensdag 1 januari t/m donderdag 31 december 2020 bij besteding vanaf € 

20,* aan boodschappen. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.

Gratis parkeren!

Kamphuis 
Dalfsen, Wilhelminastraat 18
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FIJNE VAKANTIE!
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Arrangementen en visstekjes aan de Vecht:
•  Kampeerterrein Resort de Arendshorst te Ommen is meer dan 

een uitgestrekte camping, en heeft onder vissers een reputatie 
als een ware toplocatie. Je kan een rustige plek opzoeken in 
een bocht van de rivier, terwijl je op steenworp afstand gebruik 
kunt maken van de faciliteiten van de Arendshorst.

 •  Een andere heerlijke stek om te vissen aan de Vecht is 
Camping de Koeksebelt in Ommen. Opnieuw vind je hier de 
mogelijkheid om een visstekje langs de rivier uit te zoeken 
met alle comfort van deze topcamping in de buurt.

 •  Geniet van de intieme sfeer van Boerhoes in Dalfsen. De boerencamping 
grenst aan natuurgebied de Vechterweerd, bekend van zijn 
Galowayrunderen en vistrap. De camping is ingericht op vissers en biedt 
de mogelijkheid om je visspullen en –voer veilig, droog en koel te stallen.

•   Jachthaven Terra Nautic in Zwolle is volledig ingericht 
op de visliefhebber en beschikt over eigen visvijvers en 
watersportwinkel met een grote collectie hengelsportartikelen. 
Wil je een boot huren en zelf een visstekje uitzoeken? Bij Terra 
Nautic in Zwolle kan je boten huren zonder vaarbewijs.

De mooiste en best bereikbare visstekjes vind je ook met de ‘Sportvisser 
reisgids Overijsselse Vecht’ of kun je ontdekken met een visgids. Meer 
informatie over de reisgids, visgidsen en sportvissen in het Vechtdal 
en omstreken is te vinden op www.sportvisserijoostnederland.nl.

Vissen aan de Vecht
Gooi je hengel uit aan de Vecht! Vissen aan 
de Vecht is populair onder zowel de actieve 
sportvisser als de recreant op vakantie. Met 

name witvissers en vliegvissers kunnen naar 
hartenlust vissen aan de Vecht. De rivier kent 
een rijk visbestand met maar liefst zeventien 

soorten vis, waaronder brasem, voorn, 
winde, snoek, baars en roofblei. Een prettige 
bijkomstigheid is dat de Vecht behoort tot de 
mooiste rivieren van Nederland. Je waant je 

in de natuur en komt volledig tot rust. Ervaar 
het zelf ! Houd je VISpas in de aanslag en kom 

een keer vissen aan de Vecht en kies uit één 
van de onderstaande, geliefde visstekjes.
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Zwolle

Welkom in Zwolle! De bruisende 
Hanzestad waar een rijke geschiedenis 
hand-in-hand gaat met moderne kunst 

en hippe koffiebars. In ons prachtige 
centrum omringd met een stervormige 

stadsgracht kun je uren wandelen, 
shoppen, eten én culturele hotspots 

bezoeken. Door de vele studenten, 
creatieve ondernemers en vriendelijke 

bewoners voel je je hier snel thuis. 
Hier vieren we samen het leven! 

 Dynamische Hanzes tad !

Binnen de Zwolse stadsgracht én stadsmuren 
kom je het ene icoon na het andere tegen: 
van de Sassenpoort tot de Peperbus. De 
gehele binnenstad is wandelend goed te 
doen, maar ook als fietser kun je er prima 
terecht bij de vele fietsenstallingen. 
Tussen het wandelen door word je gastvrij 
ontvangen bij één van de vele lunchplekken, 
cafes of koffiebars. In de zomer is het 
heerlijk vertoeven op één van de vele 
terrassen die Zwolle rijk is en in het najaar 
kun je terecht bij verschillende winterse 
evenementen zoals het IJsbeeldenfestival en 
Winters Zwolle. Voel je welkom in Zwolle! 

Highlights in Zwolle 
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In verband met COVID-19 raden we je 
aan om www.visitzwolle.com  
en de website van de locatie of het 
desbetreffende evenement van tevoren 
te bekijken en je te laten informeren.

•  Deze boekhandel wordt ook wel de mooiste van Nederland genoemd én niet 
zonder reden: Waanders in de Broeren is een unieke boekenwinkel in een kerk. 

•  Museum De Fundatie is een waar icoon in Zwolle: van veraf is de ‘wolk’ al te 
zien. Zowel de buitenkant áls de binnenkant is absoluut een bezoek waard.

•  De Librije heeft 3 sterren én is meerdere malen verkozen toch hét beste restaurant 
van Nederland. Zowel het restaurant zelf áls de bijbehorende winkel ‘Librije’s winkel’ 
is een unieke ervaring op zichzelf, bijzonder gelegen in een oude gevangenis. 

•  De Zwolse Sassenstraat staat in de top-10 van leukste winkelstraten  
in Nederland. Shop till you drop! 

•  Zwolle staat naast de vele bijzondere boetiekjes bekend om haar vele leuke lunchcafes, 
pop-up winkels én vele koffiebars. In de zomer is er zelfs een heus stadsstrand! 

•  Zwolle is een échte culturele hotspot: door museum de Fundatie, Zwolse Theaters, 
maar ook door de vele culturele festivals. Benieuwd wanneer je daar weer van 
kunt genieten? Check dan www.visitzwolle.com voor de complete agenda. 

Foto: Pedro Sluiter

www.visitzwolle.com
Meer tips over Zwolle? Kijk dan op:

Waanders in de Broeren
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"Hè, hebben we dit gewoon in Nederland?" Ja, je kunt verrast worden in Overijssel. Hier 
vind je tal van bijzondere plekken die je niet zomaar verwacht in Nederland. Bijvoorbeeld 

het Hollands Venetië: het waterrijke Giethoorn en een uniek kunstplaatsje in Twente: 
Ootmarsum. Of wat dacht je van de Hanzesteden die vroeger dé steden van Nederland waren. 
Vestingsteden die bruisen en waarbij de historie nog zichtbaar is. En dan hebben we ook nog 

heuse kastelen, bergen, wijngaarden, de grootste diversiteit aan natuur en nog véél meer!

Tijd zat in Twente Gastvrij Giethoorn

Bruisende 
Hanzesteden

‘Tijd zat’, zeggen we in Twente. De 
koffie en krentenwegge staan voor 
je klaar. Niet omdat we traditioneel 
zijn, maar gewoon: gastvrij. Voeg 
daar de fraaie natuur en de eindeloze 
fiets- en wandelpaden aan toe en 
je hebt het anti-stressrecept voor 
een lekker weekend te pakken.

Giethoorn is niet alleen bekend 
om zijn grachten, bruggen en 
bootjes, ook de gastvrijheid in 
ons ‘Venetië’ is wereldberoemd. 
Met als bonus een groot nationaal 
park om de hoek. Ontdek de 
stilte per fiets, te voet, op een 
sup-plank, in een kano of boot. 

Negen Hanzesteden, negen 
parels verbonden door de IJssel 
en de Randmeren. Historisch, 
hedendaags en vol beleving! We laten 
je graag kennis maken met onze 
Hanzesteden: Doesburg, Zutphen, 
Deventer, Hattem, Zwolle, Kampen, 
Hasselt, Elburg en Harderwijk. Het 
zijn bruisende steden die je verrassen, 
met locaties die je inspireren en met 
mensen waar je energie van krijgt.

Waar je ook naartoe gaat in Oost-Nederland,  
de deur staat voor je open. Dat is niet 
bijzonder, dat zit nu eenmaal in ons karakter. 
Dus: hartelijk welkom in het Oosten. 
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Gijs Versteeg Fotografie
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Overijssel. Overheerlijk. 

On-Nederlands
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Fiets 4 dagen lang mee door de 
mooiste landschappen van het 
OverijsselseVechtdal!

40
km

60
km

Stichting Vechtdal Fietsvierdaagse organiseert in 2021 deze unieke fietsvierdaagse voor de 21 ste 

keer. Vanaf verschillende campings en vakantieparken kies je een startpunt in de buurt en de afstand 

bepaal je zelf: 40 of 60 km per dag. Liever één dag fietsen? Dat kan ook! Meer informatie over o.a. het 

arrangement, de aanbiedingen en de deelnemende campings en hotel zijn te vinden op

www.vechtdalfietsvierdaagse.nl

september 2021

Nog meer fietsroutes…

Fietsen met vijfsterren, dat doe je in Overijssel en dus ook 
in het Vechtdal! Een afwisselend landschap van rivieren, 
bos, heide, vennetjes en zandverstuivingen. Voor toerfiets, 
e-bike of mountainbike. Het Vechtdal heeft een uitgebreid 
fietsroutenetwerk en heel veel aansprekende fietsroutes. 
Fiets van knooppunt naar knooppunt, stippel je eigen route 
uit, volg een smaakroute of doe mee met de fiets4daagse! 
Je komt hier altijd uit op een mooie plek. De mooie natuur, 
de cultuurhistorie en de recreatieve voorzieningen bieden 
je de kans om de parels van het Vechtdal met eigen ogen 
te ontdekken. Stippel je eigen route uit of download 
de routes via www.vechtdaloverijssel.nl/routes

Aanpassingen bewegwijzering
Let op: momenteel worden er verbeteringen aan 
de bewegwijzering van het fiets- en wandelnetwerk 
in het Vechtdal aangebracht, kijk voor meer 
informatie op: www.routenetwerkenvechtdal.nl 
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www.anjerpunten.nl

Gramsbergen –  
Cultuur & Historie
Terug in de tijd. De geschiedenis 
van de Vecht, wonen en 
werken in het Vechtdal en 
de oorlog staan centraal.

Historisch Cultureel Info Centrum 
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen
Tel. 0524 - 561 639 

Tourist Info Ommen
Kruisstraat 3 (The Read Shop) 
7731 CR Ommen
Tel. 0529 - 451 737

Natuurlijk Ommen
Tel. 088 - 555 14 80
info@natuurlijkommen.nl
www.natuurlijkommen.nl

Informatiepunt Hardenberg
Informatiepunt Regio Hardenberg
Gedempte Haven 6
7772 VD Hardenberg
Tel. 0523 - 272 527

“Verspreid over het Vechtdal liggen vijf Anjerpunten. Vanuit 
deze Anjerpunten kun je het Vechtdal verkennen en beleven. 
De Anjerpunten vertellen, ieder op een verrassende en eigen 
wijze hun verhaal en kennis over het Vechtdal. Op de locaties 
is van alles te beleven, binnen en buiten en kun je ontdekken 
wat het Vechtdal te bieden heeft. Toeristische informatie, 
exposities, workshops, vergadermogelijkheden, verrukkelijke 
streekproducten, een lekkere kop koffie of thee. Vanuit de 
locaties kun je via aantrekkelijke fiets-, wandelroutes en 
arrangementen het Vechtdal intrekken. Bezoek ze alle vijf !” 

Een Tourist Info punt is een informatiepunt van het Vechtdal 
in bijvoorbeeld een museum, winkel of café met in het 
assortiment folders, fietsroutes en kaarten van het Vechtdal. 

Anjerpunten

Hardenberg – Water & Natuur
Tijd voor water. De invloed 
van de Vecht op de 
omgeving. Welke planten 
en dieren leven hier?

Natuuractiviteitencentrum  
de Koppel
Vechtstraat 8 
7772 AX Hardenberg 
Tel. 0523 - 273 388 

Tourist Info Dedemsvaart
Julianastraat 34 (Primera)  
7701 GL Dedemsvaart 
Tel. 0523 - 612 290

Tourist Info Nieuwleusen
Grote Markt 2 
(The Read Shop Express) 
7711 CZ Nieuwleusen
Tel. 0529 - 484 426

Tourist Info Staphorst
Rijksweg 12 (Hotel Waanders) 
7951 DH Staphorst
Tel. 0522 - 461 888 

Hoonhorst – Duurzaam 
leven & Noaberschap
Vooruit in de tijd. Duurzaam 
leven wat is dat en hoe doe je dat? 
Noaberschap, wat je allemaal wel niet 
kan bereiken door samen te werken. 

Pleisterplaats Kappers
Kerkstraat 7, 7722 LR Hoonhorst – Dalfsen
Tel. 0529 - 401 281

Vilsteren – Landgoederen & Landschap
De tijd staat niet stil. Landgoederen in het 
Vechtdal en de geschiedenis. Familiebezit  
als ontwikkelingsbasis. 

Herberg de Klomp
Vilsterseweg 10,  
7734 PD Vilsteren 
Tel. 0529 - 459 000 

Tourist Info Hoonhorst
Kerkstraat 7 (Pleisterplaats Kappers)  
7722 LR Hoonhorst
Tel. 0529 - 793 010 

Tourist Info Dalfsen
Bloemendalstraat 10 (The Read Shop) 
7721 AM Dalfsen
Tel. 0529 - 434 745 

Tourist Info IJhorst
Heerenweg 42 (KroKo MultiPunt) 
7955 PE IJhorst
Tel. 0522 - 443 376

Tourist Info Slagharen
Herenstraat 24 
(Streekmuseum  
‘Het Oale Meestershuus’) 
7776 AJ Slagharen
Tel. 0523 - 684 111

TOURIST INFO PUNTEN 
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Kijk voor meer informatie en actuele openingstijden i.v.m. COVID-19 op:

www.vechtdaloverijssel.nl/toeristische-informatie 

Tourist Info Balkbrug
Oud Avereest 22 
(Bezoekerscentrum de Wheem) 
7707 PN Balkbrug
Tel. 0523 - 656 721 

Tourist Info Gramsbergen
Meiboomplein 4 
(Historisch Cultureel  
Info Centrum Vechtdal) 
7783 AT Gramsbergen
Tel. 0524 - 561 639 

De meeste Tourist Info’s zijn op zon- en feestdagen gesloten.

Beerze – Land- & Tuinbouw
Boeren in deze tijd. Beleef het 
boerenleven. De levensloop van 
de koe, wat staat er op het land 
en hoe werkt modern boeren?

Agrarisch Belevingscentrum  
Zandman
Marsdijk 4
7736 PL Beerze (Ommen)
Tel. 0523 - 252 151
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Wandelen, fietsen, vissen of 
lekker helemaal niets doen in 
uw eigen luxe recreatiewoning
aan het water in Ommen.

Onze ruime, lichte Bungavans staan op 
royale kavels in een natuurgebied 
direct aan de Overĳ sselse Vecht, met  
keuze uit drie verschillende types 
bungavans met 1, 2 of 3 slaapkamers.

Kom onze showmodellen en occasions nu 
bezichtigen en koop de Bungavan van 
uw dromen!

Eerst genieten van ons park? Dat kan ook. 
Een selectie van onze Bungavans is ook te huur.  

Wĳ  zien u graag op Resort de Arendshorst,
of bezoek www.bungavan.nl voor
meer informatie.  

Uw eigen vakantiewoning?
Nu aantrekkelĳker dan ooit!

Resort de Arendshorst  

Arendhorsterweg 3A 
7731 RC Ommen 

 

T: 0529 453248
info@arendshorst.nl
www.arendshorst.nl

U koopt al een nieuwe Bungavan vanaf € 47.500,-




