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Vechtdal Overijssel biedt alle ingrediënten voor een onbezorgde 
vakantie of dagje uit: gastvrijheid, groen en gezond. Of je nu gebruik 

wilt maken van toegankelijke faciliteiten wanneer je een beperking 
hebt of gebruik maakt van hulpmiddelen of persoonlijke zorg op het 

vakantieadres, dankzij het aanbod én de gastvrije ondernemers voelt 
iedereen zich welkom. Het Vechtdal is een natuurrijke, gevarieerde 

groene vakantiebestemming waar je echt tot rust komt! Even 
ontsnappen aan de hectiek van alledag door samen of alleen te bewegen 

in de natuur, een frisse neus te halen, buiten te zijn en te genieten 
van pure streekproducten. Het stimuleert je gezondheid en geluk.
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Zorgeloos genieten
Toegankelijk vrijetijdsaanbod 
Ondernemers in het Vechtdal Overijssel 
passen hun bedrijf graag aan, zodat 
ze hun gasten tot dienst kunnen 
zijn. Er zijn toegankelijke B&B’s, 
groepsaccommodaties, campings, hotels, 
zorgchalets en lodges aan de Vecht.
Uniek is de mogelijkheid van vakantiedialyse 
in combinatie met een verblijf in een 
rolstoelvriendelijk vakantiehuis.

Het is zelfs mogelijk te overnachten in het 
Vechtdal in een safaritent met een rolstoel 
of kamperen op een boerencamping gebruik 
makend van hulpmiddelen. Het Vechtdal 
Overijssel heeft een zeer divers aanbod 
voor mensen met een fysieke beperking, 
zelfs op één van de 5-sterren campings is 
het heerlijk vertoeven wanneer je gebruik 
maakt van een rolstoel, stok of rollator. 

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

www.vechtdaloverijssel.nl/vakantiemetzorg 
Voor meer informatie:

Foto: Oebele Gjaltema
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Arrangementen voor iedereen
In het Vechtdal zijn ondernemers altijd 
bezig om nieuwe arrangementen te 
ontwikkelen. Arrangementen die voor 
iedereen toegankelijk zijn. De Vechtslinger 
is hier een mooi voorbeeld van. Tijdens dit 
belevingsarrangement maak je kennis met 
meerdere activiteiten op drie verschillende 
locaties. Op deze locaties die zorgeloos 
zijn ingericht kunnen de activiteiten zowel 
binnen als buiten gedaan worden. 
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Etappe 1  Zwolle - dalfsen 7,8 km
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Highlights
1   Boerhoes

2   De Zwaluwhof



De route start op de Vechtdijk net buiten de prachtige Hanzestad 
Zwolle, een gebied waar je verrast wordt door de meanderde 
rivier de Vecht waar watervogels zitten te broeden en bootjes 

rustig langs je heen varen. Langzaam zie je het landschap 
veranderen en zie je prachtige boerderijtjes en dijkhuizen wanneer 

je het dorp Dalfsen nadert. Dalfsen staat bekend om zijn rijke 
historie, schitterde landgoederen en bijzonder mooie natuur. 

IJkpunten zijn de Zwevende Kei en de Blauwe Bogen Brug 
waar je overheen fietst. Geniet van dit rustieke dorp!

Verblijven op het platteland
Bij Boerhoes kan je terecht voor een heerlijk 
kopje thee en kun je tegelijkertijd genieten 
van de prachtige omgeving en de gastvrijheid. 
De ruime boerencamping, is kleinschalig 
en heeft een gezellige theetuin en kunst 
op het erf. Zo is hier voor ieder wat wils! 
Boerhoes is gelegen in Dalfsen en is te vinden 
aan de Koepelallee 8. www.boerhoes.nl

Zwaluwhof is gelegen middenin een 
natuurgebied 5 km van Zwolle. Geniet 
hier van het weidse uitzicht over 
landerijen. De accommodatie beschikt 
over een aangepaste badkamer, er is 
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een rolstoeltoegankelijk toilet en alles is 
drempelloos. Zo is deze accommodatie 
voor iedereen geschikt! www.zwaluwhof.nl

Aanpassing 
bewegwijzering 
Let op: momenteel worden 
er verbeteringen aan de 
bewegwijzering van het fietsnetwerk 
in het Vechtdal aangebracht, 
kijk voor meer informatie op: 
www.routenetwerkenvechtdal.nl
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s tad van Europa 
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Etappe 2  dalfsen 5,2 km
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Groens te kleine 
s tad van Europa 
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Dalfsen is bekend van zijn ijkpunten als de Blauwe Bogen Brug en 
‘De Zwevende Kei’. Wie een ritje langs de lanen met monumentale 

landgoederen en bomen rijdt, snapt meteen de vergelijking met 
‘groene parel aan de Overijsselse Vecht’. In Dalfsen bestaat het 
nog; ruimte en aandacht voor natuur en cultuur. Dalfsen werd 

eerder al uitgeroepen tot groenste dorp van Nederland en in 2016 
is goud veroverd met de titel ‘Groenste kleinste stad’ van Europa.

Hapje en drankje in Dalfsen 
Langs de route vind je Brasserie 
De Zeven Deugden tegenover de Blauwe 
Bogen Brug. Een lekker bakje koffie 
met een heerlijke lekkernij of een lunch, 
voorafgaand aan de tocht of tijdens de 
tocht? Dan ben je hier aan het juiste 
adres! Het restaurant is ook nog eens 
rolstoelvriendelijk. www.dezevendeugden.nl

Voor een heerlijk broodje kan je 
terecht bij Bakkerij van der Most en 
is te vinden aan de Prinsenstraat in 
Dalfsen. www.bakkerijvandermost.nl

Wist je dat:
De Zwevende Kei is ontworpen door
Bas Maters en is één van de kunstwerken 
uit de Kunstwerkroute van Kunstwegen. 
De Zwevende Kei vormt een markering in 

Aanpassing 
bewegwijzering 
Let op: momenteel worden 
er verbeteringen aan de 
bewegwijzering van het fietsnetwerk 
in het Vechtdal aangebracht, 
kijk voor meer informatie op: 
www.routenetwerkenvechtdal.nl

het landschap, welke met de jaren door 
bemossing en begroeiing, deel moet uitmaken 
van de natuur. www.kunstwegen.nl
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Etappe 3  Dalfsen - vilsteren 5,1 km
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Eten en drinken 
Herberg de Klomp is een kleinschalig hotel met 
een prachtige ligging op landgoed Vilsteren. Je 
kan hier culinair genieten, sfeervol overnachten 
en krijgt persoonlijke aandacht. Ook kan je hier 
terecht voor alleen een hapje of drankje, genoeg 
keus zo te horen! www.herbergdeklomp.nl

Als je het karakteristieke landgoed van 
Vilsteren uit fietst, kom je terecht in het 

Etappe 3  Dalfsen - vilsteren 5,1 km

Aanpassing bewegwijzering 
Let op: momenteel worden er verbeteringen aan de bewegwijzering van het fietsnetwerk in 
het Vechtdal aangebracht, kijk voor meer informatie op: www.routenetwerkenvechtdal.nl

Boerenmarkt 
Vilsteren

Elke derde zaterdag van de maand 
is er Boerenmarkt in Vilsteren.

Tip

historische buurtschap Varsen. Een pontje 
over de Vecht maakt dat mogelijk. Een 
prachtige onderbreking van een fiets- of 
wandeltocht die toegankelijk is voor iedereen. 

Kom tot rust in de natuur
Tot rust komen na een hele dag wandelen of 
fietsen? Dan ben je bij Lodgepark het Vechtdal 
aan het juiste adres. Het is gelegen aan de 
wandel- en fietsroute en middenin de natuur. 
Twee lodges zijn speciaal aangepast voor 
mensen die minder ter been zijn, zodat ook zij 
hier zorgeloos kunnen verblijven. Ga voor meer 
informatie naar www.lodgeparkvechtdal.nl
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Etappe 4  Ommen 5,5 km
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Aanpassing 
bewegwijzering 
Let op: momenteel worden 
er verbeteringen aan de 
bewegwijzering van het fietsnetwerk 
in het Vechtdal aangebracht, 
kijk voor meer informatie op: 
www.routenetwerkenvechtdal.nl

Hart van het Vechtdal 
13
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Highlights
9   Camping de Koeksebelt

10   De Zon

11   Restaurant en ijssalon Ekkelenkamp

12   Nationaal Tinnen Figuren Museum

13   Varsenerveld
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Museum in Ommen
Een echte aanrader is het Nationaal Tinnen 
Figuren Museum. Als je in de buurt bent is 
dit zeker de moeite waard om een bezoekje 
te brengen! www.tinnenfigurenmuseum.nl

Rolstoeltoegankelijke boot en slapen met comfort
Camping de Koeksebelt is direct gelegen aan 
de Vecht, toegankelijk voor iederen en ligt op 
steenworp afstand van het gezellige stadje 
Ommen. Tip: geniet van het uitzicht en bedenk 
welke kant je morgen opvaart met de elektrische 
rolstoeltoegankelijke boot van Reggesafari en 
de Koeksebelt. Iedereen kan de Vecht ervaren. 
www.koeksebelt.nl en www.reggesafari.nl 

Wat je echt niet mag missen:
Horecagelegenheid De Zon is zeker de moeite 
waard om even voor te stoppen. De Zon Hotel 
& Restaurant is prachtig gelegen langs de oevers 
van de rivier de Vecht in Ommen. Er is een mooi 
terras met uitzicht op de rivier. Voor een hapje 
heeft de keuken diverse gerechten met streek- en 
seizoensproducten te bieden. www.dezon.nl

Bij Restaurant en ijssalon Ekkelenkamp is het 
prettig en gezellig vertoeven met een smaakvol 

Hart van het Vechtdal 
Ommen, gelegen in het hart van het Vechtdal, is een schitterende 

stad met een rijke geschiedenis en een bruisend centrum. Het 
stadje ligt verscholen in het landschap en wordt gekenmerkt 

door veel groen en water. Het bruisende centrum is al jaren een 
toeristische trekpleister waar voor iedereen wat te beleven is. 

gebakje uit eigen patisserie of een heerlijke 
sorbet uit de ijssalon. Het eigengemaakte 
softijs behoort tot het meest lekkere ijs 
van Nederland! Je kan naast de heerlijke 
lekkernijen ook nog genieten van een lunch 
of diner. www.ekkelenkamp-ommen.nl

Kamperen bij de boer 
Op zoek naar een avontuurlijke 
vakantiebestemming? Boerencamping 
Varsenerveld straalt rust, ruimte en gastvrijheid 
uit. Maak kennis met gastvrouw Gezina 
die vanuit haar elektrische rolstoel je de 
prachtigste plekjes om te kamperen op het 
boerenerf laat zien. Als ambassadeur van het 
Vechtdal Overijssel vertelt ze je de mooiste 
toegankelijke fietsroutes en leent ze met plezier 
een fietskaart van het Vechtdal uit. Één van de 
vele natuurgebieden die Ommen rijk is, ligt 
direct achter de boerderijcamping en met de 
wandelkaart of app geniet je van de vennetjes, 
heide en de stilte. De zoogkoeien, geitjes en 
kippen, die erge lekkere eieren leggen, zijn 
boer Hendrik-Jan zijn passie. Het toegankelijke 
verwarmde sanitair biedt voor gasten met een 
beperking de mogelijkheid om te kamperen 
op een boerenerf. www.varsenerveld.nl 
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Etappe 5  Ommen 5,3 km
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Ommen Wandel- & fietsroutes  

Goed om te weten
Wees alert bij het oversteken van 
de spoorlijn. Het is ook mogelijk 
om op de verharde weg aan de 
linkerzijde van het spoor te blijven 
(Beerzerweg blijven volgen).
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Aanpassing bewegwijzering 
Let op: momenteel worden er 
verbeteringen aan de bewegwijzering 
van het fietsnetwerk in het Vechtdal 
aangebracht, kijk voor meer informatie op: 
www.routenetwerkenvechtdal.nl



1717

Etappe 5  Ommen 5,3 km
Uitvalsbasis voor talloze 

Wandel- & fietsroutes  

Overnachten
Camping Ommerland is een ruim opgezet 
vakantiepark, gelegen midden in de bossen 
net buiten de oude Hanzestad Ommen. 
Een paradijs voor natuurliefhebbers en 
rustzoekers. www.ommerland.nl

Eten en drinken 
Een heerlijke tussenstop is Junners, hier kan je 
genieten van een heerlijk kopje thee of koffie 
onder genot van een lekkernij. Ook worden 
hier workshops en feestjes gegeven. Junners 
is een belevingsbedrijf met een terras dat 
langs de boerderij loopt. www.junners.nl

Jaarlijks ontvangt Ommen duizenden toeristen die genieten 
van alles wat deze toeristische bestemming te bieden heeft. 

Ommen is de ideale uitvalsbasis voor talloze wandel- en 
fietsroutes door het Vechtdal en Reestdal. Wissel de activiteiten 
op het land af met sportieve opties te water, zoals varen in de 
toegankelijke bootjes van de Koeksebelt. Alles is hier mogelijk!

Leuke panorama

Wijk heel iets af van de route en ga op zoek 
naar de unieke zandverstuiving de Sahara. 

Tip
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Etappe 6  STEGEREN – DIFFELEN 5,5 km
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Optimaal genieten van het buitenleven
Beerze Bulten ligt tussen Stegeren en Diffelen. 
Om hier te komen moet je iets van de route 
afwijken, maar dat is zeker de moeite waard! 
Beerze Bulten is namelijk dé kindercamping in 
Ommen waar je met het hele gezin optimaal kan 
genieten van het buitenleven, met alle luxe en 
comfort binnen handbereik. Vrolijk kronkelende 
paadjes verbinden de kampeerplekken, 
verhuuraccommodaties en speeltuintjes met 
elkaar. Hier kan ook iedereen zorgeloos genieten, 
het is namelijk rolstoeltoegankelijk, overal zijn 
invalidetoiletten aanwezig en het personeel kan 
hulp bieden waar nodig. www.beerzebulten.nl 

19

Etappe 6  STEGEREN – DIFFELEN 5,5 km

Halverwege Ommen en Hardenberg kom je uit in 
een landschap vol weilanden en bossen. Het is hier 

rustgevend en ontspannend. Hier komen weinig auto's, 
waardoor de weg een stuk makkelijker te fietsen is.

Aanpassing bewegwijzering 
Let op: momenteel worden er verbeteringen aan de bewegwijzering van het fietsnetwerk in 
het Vechtdal aangebracht, kijk voor meer informatie op: www.routenetwerkenvechtdal.nl
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Etappe 7  DIFFELEN - RHEEZERVEEN 8,2 KM
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1718

legenda
Wandel- en fietsroute

Knooppunt

Spoorweg

Highlight1

45



2121

High tea op de boerderij
Hotel en Boerderij Restaurant De Gloepe 
is al meer dan 45 jaar een begrip in het 
Vechtdal. Het ligt op de grens van gemeente 
Hardenberg, Ommen en Vriezenveen. Het 
is een schitterend verblijf op het boerenerf 
waar je heerlijk kan ontspannen en genieten
van een High Tea, lunch of diner. 

De Gloepe ligt aan de Rheezerweg bij 
knooppunt 59. www.degloepe.nl

Aanpassing bewegwijzering 
Let op: momenteel worden er verbeteringen aan de bewegwijzering van het fietsnetwerk in 
het Vechtdal aangebracht, kijk voor meer informatie op: www.routenetwerkenvechtdal.nl

Aspergeboerderij  
Het Nijenhuis 

De sfeervolle boerderij ‘Het 
Nijenhuis’ ligt in Diffelen. In het 
aspergeseizoen kun je hier in de 
boerderijwinkel dagverse asperges 
en diverse andere streekproducten 
kopen. www.hetnijenhuis.nl

Tip
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Etappe 8  RHEEZE - HARDENBERG 5,2 KM
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hardenberg Toegankelijke gemeente 

Aanpassing 
bewegwijzering 
Let op: momenteel worden 
er verbeteringen aan de 
bewegwijzering van het fietsnetwerk 
in het Vechtdal aangebracht, 
kijk voor meer informatie op: 
www.routenetwerkenvechtdal.nl
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20   Rheezerbelten

21   De Koppel

22   De Troubadour
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Etappe 8  RHEEZE - HARDENBERG 5,2 KM
beleef de meest

Toegankelijke gemeente 

De dag goed afsluiten doe je bij:
Op de Somerwende kun je terecht voor een 
heerlijk dagje uit. Je hebt de keuze uit een 
geheel verzorgd arrangement, maar je kan 
hier ook alleen een lekker kopje koffie of 
thee komen drinken. Het is hier elk seizoen 
gezellig en tijdens de donkere dagen extra 
warm en sfeervol. De Somerwende ligt aan 
de Marsweg in Rheeze. www.somerwende.nl

Na een middagje fietsen in het bos kan je bij 
de Rheezerbelten de dag goed afsluiten. De 
Rheezerbelten heeft een uitgebreide keuze 
aan pannenkoeken, die op een ambachtelijke 
wijze zijn gebakken en ook nog eens op eigen 
receptuur. Voor wie niet van pannenkoeken 
houdt, zijn er heerlijke plate gerechten en 
verschillende menu’s! De Rheezerbelten 
is geschikt voor iedereen. Ze hebben het 
restaurant zo aangepast dat ze ook mensen die 

In Hardenberg is voor ieder wat wils. Het heeft een gezellig 
centrum waar je heerlijk kan shoppen, maar ook volop kan 

fietsen en wandelen. Tijdens de route zie je het afwisselende 
landschap tussen het Vechtdal en Reestdal. Gemeente 

Hardenberg was in 2018 de meest toegankelijke gemeente. 
Zo is het Vechtpark een uniek stukje natuur aan de rand van het 

centrum van Hardenberg én geschikt voor rolstoelgebruikers.

slecht ter been zijn hier zonder hindernissen 
kunnen ontvangen! www.rheezerbelten.nl

Bij de Troubadour kan je genieten van 
overheerlijke bourgondische gerechten. Je 
kan hier neerploffen in de grote fauteuils en 
genieten van de prachtige plek aan het water. 
De Troubadour is te vinden aan de Voorstraat 
in Hardenberg. www.troubadour-hardenberg.nl

Op onderzoek uit:
Natuuractiviteitencentrum de Koppel 
is zeker de moeite waard om onderweg 
te bezoeken. Je kan lopen door de 
Koppeltuinen, op onderzoek uitgaan in de 
Natuurontdekhoek of kennis opdoen in de 
mediatheek. Het natuuractiviteitencentrum 
ligt aan de Vechtstraat in Hardenberg 
en is daarom een goede afsluiter van 
de route. www.dekoppel.com
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Etappe 9  Hardenberg - Gramsbergen 5,5 KM

Aanpassing 
bewegwijzering 
Let op: momenteel worden 
er verbeteringen aan de 
bewegwijzering van het fietsnetwerk 
in het Vechtdal aangebracht, 
kijk voor meer informatie op: 
www.routenetwerkenvechtdal.nl
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23   Erve 't Hacht

24   Granny's Barn

25   Museum Gramsbergen

26   Vechtezomp Gramsbergen
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Sfeervolle Bed & Breakfast
Wakker worden met de zon in je gezicht en een 
betoverend uitzicht over licht glooiende landerijen 
en het eeuwenoude Engelandsche Bos? Dan ben 
je bij Erve 't Hacht aan het juiste adres. Erve 't 
Hacht is rolstoeltoegankelijk. www.ervehacht.nl

Grenzeloos vaarplezier
‘Grenzeloos’ vaarplezier met een Vechtezomp 
op de Vecht van Gramsbergen naar het Duitse 
Laar. De Vechtezomp heeft de mogelijkheid 
twee rolstoelgebonden passagiers mee te 
nemen tot een maximum van 27 passagiers. Er 
is een lift aan boord, zodat rolstoelgebruikers 
gemakkelijk in kunnen stappen. Een perfect einde 
van de laatste etappe! www.vechtezomp.nl

Museum Gramsbergen
In de oude pittoreske binnenstad van 
Gramsbergen is het Historisch Cultureel Info 
Centrum Vechtdal gevestigd. Je kan hier kennis 
maken met de cultuur en historie van het 
prachtige Nederlandse en Duitse Vechtdal. Er is 
een invalide parkeerplaats, rolstoeltoegankelijke 
toilet en lift aanwezig. Een klein deel van 
het museum is niet rolstoeltoegankelijk. 
www.museumgramsbergen.nl

Gramsbergen is van oorsprong een vestigingsstadje met in het 
midden een burcht. In vroegere tijden was Gramsbergen belangrijk 

door haar ligging aan de Vecht. Het heeft een pittoreske binnenstad, 
met mooie in oude stijl gerestaureerde huizen. De nauwe straatjes en 
de ouderwetse straatlantaarns geven Gramsbergen een nostalgisch 

gevoel. Waan je een weg in de fantasie van eeuwen terug.

Het einde is in zicht
Strijk neer bij Granny’s Barn (Ane) om de route 
goed af te sluiten! Kom hier op adem na de vele 
kilometers en geniet van de theesoorten van 
oma of een kopje koffie met daarbij een heerlijke 
huisgemaakte warme appelbol. Daarnaast is 
Granny's Barn ook nog eens rolstoeltoegankelijk. 
www.hadassadoet.nl/grannys-barn
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Kamperen zonder gedoe? Dat kan bij 
boerencamping de Vos in Lemelerveld, drie 
rolstoeltoegankelijke, luxe safaritenten staan 
voor je klaar. Noem dit gerust glamping 
want alles is aanwezig in de tent. ‘Onze’ 
7-persoonstent heeft drie slaapruimtes, een 
badkamer met aanpassingen en een leefruimte 
met keuken, zithoek en grote eettafel. En wat 
dacht je van een romantisch hemelbed (waarvan 
één bedbodem zelfs hoog-laag verstelbaar), 
een prima uitgeruste keuken en warme kachel? 
De houten vloer loopt buiten door onder de 
sfeervolle luifel, hierdoor dus geen gedoe met 
hobbels of geslip in het gras. Aan de grote 
picknicktafel voor de tent, kon ik aan het 
hoofdeinde goed zitten. De andere twee tenten 
zijn voor vijf personen en dus een slagje kleiner.

Kidsproof
Naast 260 melkkoeien zijn er 25 
kampeerplekken bij de Vos. De kinderen 
mogen helpen bij de kalfjes, er staat 
een berg met skelters en fietsjes en er 
is een speeltuin. Heerlijk gemoedelijk. 
De kampeervelden zijn autovrij. 

Zo mooi!
Camping de Vos ligt aan de rand van 
het dorp Lemelerveld in het Overijsselse 
Vechtdal. Omgeven door veel groen, de 
Lemelerberg, Archemerberg en de Holterberg! 
Genoeg mooie idyllische routes met de 
auto en goede fiets- en wandelpaden in 
de directe omgeving. En ook veel leuke 
activiteiten om te ondernemen.

Camping de Vos

eelke droomt...
Rolstoel- en kidsproof: 

Lemelerveld
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Samen met mijn lief begon ik op 
vrijdagmiddag, super de luxe met 
een wijnproeverij bij wijnhoeve de 
Reestlandhoeve in Balkbrug. De volgende 
dag bleek het Klimbos Natuurlijk Heidepark 
een behoorlijk moeilijk parcours te 
hebben! Met de fluisterstille platbodem 
van Reggesafari konden we juist weer 
heerlijk relaxen. Op zondag maakte 
De MindWalk op de Lemelerberg met 
vitaliteitstrainer Jannie Pekkeriet ons nog 
bewuster hoe mooi de natuur hier is!

Luxe kamperen in een 
safaritent, marshmallows 
roosteren, vogels 
spotten langs de Regge 
en een mindwalk 
over de Lemelerberg. 
Rolstoelreisblogger Eelke 
Kelderman bezocht 
het Vechtdal voor een 
heerlijk, rolstoel- en 
kidsproof weekend weg.Camping de Vos

Lemelerveld

Op Eelkedroomt.nl/buiten-in-het-vechtdal vind je meer foto’s en informatie 
over de rolstoeltoegankelijk safaritent en de activiteiten.
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Zwaluwhof
Zwarteweg 7A, 7722 LA, Dalfsen
www.zwaluwhof.nl

Restaurant en Hotel De Barones
Gerner Es 5A, 7722 RX, Dalfsen
www.debaronesdalfsen.nl

Erve Vechtdal
Larinkmars 4, 7731 RB, Ommen
www.koesafari.nl

Camping De Koeksebelt
Zwolseweg 13, 7731 BC, Ommen
www.koeksebelt.nl

Rederij Peters
Zwolseweg 4, 7731 BC, Ommen
www.rederijpeters.nl

Boerderijcamping Varsenerveld
Emslandweg 14, 7731 RP, Ommen
www.varsenerveld.nl

De Wolfskuil
Wolfskuil 15, 7731 AP, Ommen
www.wolfskuil.nl

Camping en Chaletpark Bergzicht
Dalmsholterweg 4, 8147 RB, Giethmen
www.bergzicht.nl

Ontdek Zorgeloos Vechtdal in de hele regio. Naast alle plekken 
langs de route zijn er ook talloze mogelijkheden in de gemeenten 

zelf. Bekijk hieronder een aantal bedrijven die ook toegankelijk 
aanbod aanbieden. Op www.vechtdaloverijssel.nl/vakantiemetzorg 

vind je meer informatie. 

bedrijven met

toegankelijk aanbod
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Vakantiepark De Lourenshoeve
Flierdijk 3, 7683 RA, Den Ham
www.lourenshoeve.nl

Natuurcamping De Lemeler Esch
Lemelerweg 16, 8148 PC, Lemele
www.lemeleresch.nl

Imminkhoeve
Lemelerweg 41, 8148 PB, Lemele
www.imminkhoeve.nl

Camping de Vos
Vilstersestraat 28, 8151 AA, Lemelerveld
www.campingdevos.nl

Boerderij Roke’s Erf
Dwarsweg 1, 7735 KS, Arriën
www.rokeserf.nl

Vakantiepark Beerze Bulten
Kampweg 1, 7736 PK, Beerze
www.beerzebulten.nl

Aspergeboerderij het Nijenhuis
Rheezerweg 127, 7795 DB, Diffelen
www.hetnijenhuis.nl

Natuurmuseum Rheerzer-Marke
Rheezerweg 105, 7794 RJ, Rheeze
www.rheezer-marke.nl

SomerWende
Marsweg 1, 7794 RK, Rheeze
www.somerwende.nl

Restaurant De Rheezerbelten
Grote Beltenweg 1b, 7771 SX, Hardenberg
www.rheezerbelten.nl

Vakantiepark De Kleine Belties
Rheezerweg 79, 7771 TD, Hardenberg
www.kleinebelties.nl

Camping De Klimberg
Ommerweg 27, 7797 RD, Rheezerveen
www.deklimberg.nl

Vakantiepark Horsetellerie
Ommerweg 11, 7797 RD, Rheezerveen
www.horsetellerie.nl

Natuuractiviteitencentrum De Koppel
Vechtstraat 8, 7772 AX, Hardenberg
www.dekoppel.com

Vechtezomp Gramsbergen
Oostermaat 66, 7738 BX, Gramsbergen
www.vechtezomp.nl

IJshoeve Bosman
Posthoornweg 38, 7781 PK, De Krim
www.hoevebosman.nl

Boerderijcamping de Boergondiër
Parallelweg 43, 7782 PE, De Krim
www.boergondier.nl

Het Zorgboerdereitje
Schuineslootweg 142 i, 7777 ST, Schuinesloot
www.hetboerdereitje.nl 

Museum Staphorst
Gemeenteweg 67, 7951 CE, Staphorst
www.museumstaphorst.nl

Camperplaats Vechtdal
Den Hulst 20, 7711 GN, Nieuwleusen
www.camperplaatsvechtdal.nl

Wijngoed & Zorghoeve de Reestlandhoeve
Hoofdweg 21, 7707 RB, Balkbrug
www.reestlandhoeve.nl

Camping ’t Reestdal
De Haar 5, 7707 PK, Balkbrug
www.reestdal.nl
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Aanpassing bewegwijzering 
Momenteel worden er verbeteringen aan bewegwijzering van het fietsnetwerk in 
het Vechtdal aangebracht, kijk voor meer informatie en eventuele wijzigingen op 
www.routenetwerkenvechtdal.nl

in het Vechtdal?

Zorgeloos genieten

Kijk voor meer informatie of 
een onbezorgde vakantie op 
www.vechtdaloverijssel.nl/

vakantiemetzorg
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Anjerroute


