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Caravans:
- In- en verkoop caravans

Werkplaats:
- Camping reparatieservice
- Bovagbeurt en reparatie
- Caravanonderdelen

Kampeerwinkel:
- Kampeerartikelen
- Outdoorartikelen
- Voortenten
- Gasflessen
- Luifels op maat
- Tentreparatie
- Wandelschoenen en kleding
- Etc.

De Grootste Kampeerwinkel van Overijssel!

± 4000M²
Voor meer informatie kijk op onze website : www.kampeerenoutdoorreiling.nl

Adres :
Loswal 2
7772 TT
Hardenberg
0523 260398
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De sluis, de ambachten en  
de verhalen van de noabers  

maken deze plek uniek

bijzondere plekken 
langs de 

overijsselse vecht
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een echte blikvanger,  
de zeven meter hoge  

uitkijkheuvel,  
genaamd de distelbelt

vanaf de vogeluitkijkhut 
heb je een weids 
uitzicht over dit 

unieke natuurgebied

www.vechtdaloverijssel.nl/11-bijzondere-plekken
Kijk voor meer informatie op:

Vechtdal Overijssel is het gebied van Gramsbergen bij de grens met Duitsland, Hardenberg, Reestdal, Ommen, 

Reggedal, Vilsteren, Dalfsen tot aan Zwolle. Het is die unieke rivier, de Overijsselse Vecht, die ons verbindt. In 

het Vechtdal vind je 11 bijzondere plekken langs de Vecht, waar je leuke activiteiten kunt doen maar waar je ook 

in alle rust kunt genieten van het diverse landschap. Elke plek vertelt zijn eigen verhaal. Een bijzondere beleving 

tijdens je bezoek aan het Vechtdal.
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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.

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.
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Kom
groots 

genieten! 

Win een gratis vakantie!

Weet jij de oplossing van de laatste som? 

Stuur je antwoord naar prijsvraag@kleinewolf.nl 

voor 31-12-2022 en maak kans op een gratis 

kampeervakantie in het voor- of naseizoen. 

= 60

= 26

= 15

= ?

+ +

+ +

+ +

+ *www.kleinewolf.nl
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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  
www.vechtdaloverijssel.nl

overijsselse 
vechtKom

groots 
genieten! 

Win een gratis vakantie!

Weet jij de oplossing van de laatste som? 

Stuur je antwoord naar prijsvraag@kleinewolf.nl 

voor 31-12-2022 en maak kans op een gratis 

kampeervakantie in het voor- of naseizoen. 

= 60

= 26

= 15

= ?

+ +

+ +

+ +

+ *www.kleinewolf.nl
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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!

Grote Beltenweg 3
7794 RA Rheeze

0523 262 027
info@zandstuve.nl
www.zandstuve.nl

5 sterren kindercamping

Verwarmd zwemparadijs

Indoor speeltuin

Dagelijks animatieprogramma Boek eenvoudig online
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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 valt, 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!  

Veelzijdig vaargebied
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Vechtezomp Grammesberghe
Unieke vaartocht 

op de Vecht 

Rederij Peters 1/1

Wij hebben verschillende soorten sloepen waarmee je
heerlijk kan varen op de Overijsselse Vecht. Onze grootste 
sloep is geschikt voor maximaal 10 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

City Game: De verboden handel
WWW.REDERIJPETERS.NL

Voor de leukste 

uitjes en events!

WWW.VECHTDA
LEVENTS.NL

Trouw op de mooiste

locatie van Ommen

WWW.TROUWEN
INOMMEN.NL

SloepenSloepen

Motorboten Motorboten 

De mooiste kanotocht over de Regge en de VechtDe mooiste kanotocht over de Regge en de Vecht

SLOEPEN EN BOOTJESSLOEPEN 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!

WWW.VECHTDA
LEVENTS.NL

KANO AFZAKTOCHTKANO AFZAKTOCHT
Rederij Peters
Rederij Peters
Zwolseweg
Zwolseweg 4 47731 BC Ommen

7731 BC Ommen(0529) 45 19 24
(0529) 45 19 24

www.rederijpeters.nl
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. Reserveren is
noodzakelijk en kan op onze website www.rederijpeters.nl. 

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. 

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

Boottocht Ommen-Vilsteren v.v.Boottocht Ommen-Vilsteren v.v. 

HUUR ONS SCHIP AF VOOR JOUW FEESTJE!HUUR ONS SCHIP AF VOOR JOUW FEESTJE!

Voor- en naseizoenVoor- en naseizoen

Boottocht Ommen-Dalfsen v.v.Boottocht Ommen-Dalfsen v.v. 

RONDVAARTENRONDVAARTEN

Let op: Reserveren is noodzakelijk en kan op onze website 
www.rederijpeters.nl.

Let op: Reserveren is noodzakelijk en kan op onze 
website www.rederijpeters.nl.

TIP!TIP! BEDRIJFseventBEDRIJFsevent

nieuwnieuw

FAMILIEDAGFAMILIEDAG

trouwen aantrouwen aan
het waterhet watervriendenuitjevriendenuitje
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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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Ontdek het Vechtdal

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

plekken langs de 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 en 
bijzondere kunstobjecten. Sterker nog, door 
het fietsen van de Vechtdalroute fiets je door 

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

een kilometerslang 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.

12
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Vechtdalpad
Wil je het Vechtdal echt beleven en 
tegelijkertijd wat meer te weten komen over 
de geschiedenis van dit bloeiende gebied? 
Kies dan het Vechtdalpad. Dit prachtige 
lange afstandswandelpad begint in Zwolle en 
verhaalt over het ontstaan van het Vechtdal.

Kinderroutes
Kinderen en stilzitten is niet altijd de 
makkelijkste klus. Gelukkig heeft het 
Vechtdal ontzettend veel te bieden, 
met spannende wandelroutes, een 
speelnatuurpad, speurtochten en fietsroutes!

Hondenspeelbos
Een hondenspeelbos, hoe leuk is dat! In 
boswachterij Staphorst is hard gewerkt aan 
een hondenspeelbos waar honden samen 
met hun baasje ‘veilig’ kunnen wandelen.  
Kijk voor meer hondenspeelbossen op  
www.doggydating.com

Meer informatie over 
fiets- en wandelroutes of je 
eigen fiets- of wandelroute 
samenstellen? Kijk dan op 
www.vechtdaloverijssel.nl/ 
routes

ruimte te ervaren
Alle tijd om de 

13
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Ontdek en bezoek 
de regio Hardenberg!

WWW.VISITHARDENBERG.NLWWW.VISITHARDENBERG.NLvechtdal
overijssel

Een dagje winkelen of pretpark?  Wandelen, fietsen, vissen of varen,  kort of lang op vakantie? Wat je ook  wil doen; de regio Hardenberg, gelegenin het mooie en natuurrijke Vechtdal  en het romantische Reestdal, heeft hetallemaal! 

Bezoek WWW.VISITHARDENBERG.NL voor leuke tips, wandel- en fietsroutes enevenementen.

Smakelijk & cul tureel
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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.

Moerheimstraat 84, 7701 CG Dedemsvaart
T 0523 614 774  |  www.tuinenmienruys.nl 

Tuinen Mien Ruys

Tip

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 

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!  

Muzikale wijngaard   
Bij Wijngoed De Reestlandhoeve in Balkbrug 
verbouwen John en Wilma al vijftien jaar 

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 - 615 810  |  www.hvavereest.nl

Breng ook eens een bezoek aan het 
Landbouwmuseum. Hier word je 
meegenomen in het boerenleven tot 
halverwege de twintigste eeuw. Dit is 

het tijdperk waar paarden het land 
bewerkten, er met de hand gemolken 
werd en het hele gezin werd ingezet 
om brood op de plank te krijgen.

Landbouwmuseum Avereest
Langewijk 240B, 7701 AM Dedemsvaart
T 06 - 2036 0944
www.landbouwmuseumdedemsvaart.nl

John. Ook voor niet wijnliefhebbers is dit 
Wijngoed een bezoekje waard. Wandel over 
het Wijnwandelpad, volg een rondleiding 
of boek een wijnbelevingsarrangement. 

Streekmuseum De Kalkovens
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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 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. Ook wel ‘Joggem 
& het ontstaan van de Vecht’ genoemd. Deze 
route start zowel bij De Rheezerbelten als bij 
De Gloepe. Joggem beleeft nu ook een mooi 
avontuur in Sibculo. Hij gaat namelijk samen 
met zijn neef op zoek naar het klooster.  
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 die elk jaar plaatsvinden. Helaas was dit 
in verband COVID-19 niet altijd mogelijk. Kijk voor een 
overzicht van alle evenementen op www.visithardenberg.nl. 
Verder vind je hier ook allerlei tips om te wandelen 
en te fietsen of om juist een leuk dagje weg te gaan. 
Sluit de dag dan af met een heerlijk hapje eten. 

16
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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 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 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’ bij Hardenberg en 
zwemplas Kotermeerstal in het aangrenzende Dedemsvaart. 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.

17
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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 hele 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
7707 PK Balkbrug 7707 RB 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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Een meanderende rivier rijgt de verrassende 
landschappen tussen Dedemsvaart en Meppel 
aaneen. Ze vormen misschien wel het mooiste 

dal van Nederland, zeggen de liefhebbers. 
Het Reestdal op de grens van Drenthe en 

Overijssel hoort alleen daarom al thuis op de 
‘lijstjes’ van Nederlanders die het eigen land 
willen (her)ontdekken. Een typisch voorbeeld 

van een verborgen parel, het Reestdal. 

Welkom in het mooiste dal 
van Nederland

Turf en kolonie
Een gebied met verhalen ook. Ooit voeren 
hier schepen die turf uit Drenthe naar de rest 

De rust van het Reestdal

van het land transporteerden. Onaangepaste 
landgenoten woonden, even buiten Balkbrug, 
in kolonie De Ommerschans. Een karakteristiek 
landschap met onder meer een mystiek 
kerkhof herinneren nog aan die geschiedenis. 

Schitterende wandelroutes
Prachtig wandelen of fietsen is het ook langs 
het slingerende middelpunt van het gebied. 
Bij Bezoekerscentrum De Wheem beginnen 
schitterende wandelroutes langs de Reest. 
Eeuwenoude heidevelden, bossen, bloemrijke 
weilanden en ongerepte rivierlandschappen 

wisselen elkaar af. De routes voeren ook 
over een eeuwenoud kerkenpad. 

Zwemmen in de open lucht
Ook natuurgebieden als de Takkenhoogte 
of de Wildenberg nodigen uit tot wandelen. 
Dat geldt zeker voor de uitgestrekte Zwarte 
Dennen. Een werkverschaffingsproject uit de 
vorige eeuw leverde een prachtig bosgebied 
op met veel recreatiemogelijkheden. Op 
zomerse dagen genieten strandgasten hier 
van de verkoelende plas. Zwemliefhebbers 
mogen het Heuveltjesbosbad bij 
Balkbrug ook niet overslaan. 

Museum Staphorst
Op dagen met meer wolken bieden de 
dorpen in het Reestdal volop vermaak. Ze 
zijn over het algemeen voorzien van een 
opvallend uitgebreid winkelaanbod en gastvrije 
horecazaken. Veel toeristen omcirkelen 
voor hun verblijf al Museum Staphorst. 
Dat biedt een fascinerend inkijkje in de 
geschiedenis en de cultuur van het lintdorp. 

Volop vertier
Ondernemers maken het gebied nog 
specialer. Ze werken het hele jaar rond aan 
authentieke streekproducten. Eén dagje 
Reestdal is onvoldoende. Daarom zijn er in 
het gebied veel overnachtingsmogelijkheden, 
waaronder campings in alle soorten en 
maten en bijzondere B&B-accommodaties.

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland
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WANDELEN DOOR 
EEN KOLONIE  
van bedelaars  & landlopers

Landlopers, bedelaars en zwervers bezochten in de 
19e eeuw op onvrijwillige wijze kolonie Ommerschans. 

Tegenwoordig genieten wandelaars en fietsers van 
het bijzondere landschap dat die periode heeft 

opgeleverd. Rond Balkbrug en Ommerschans wachten 
prachtige routes met als bonus de verhalen over het 

opmerkelijke verleden. Secretaris Ans Esselink van 
de Vereniging Ommerschans weet daar alles van. Ze 

leidt wandelaars regelmatig rond door het gebied. 

Verdedigingswerk
“Oorspronkelijk was de Ommerschans 
een verdedigingswerk. Dat stamt uit de 
Tachtigjarige Oorlog. In 2022 is het 350 jaar 
geleden dat ‘Bommen Berend’ de schans 
veroverde. Die bisschop van Münster valt 
in het rampjaar 1672 de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederland aan. Omdat 
de soldaten in de Ommerschans muiten, 
verovert Berend zonder slag of stoot het 
verdedigingswerk. Die dag willen we dit jaar 
herdenken met verschillende activiteiten.”

Munitie
“Een ander bekend historisch verhaal 
speelt zich af in 1787. De Ommerschans 
is ondertussen een belangrijke 
munitieopslagplaats. Patriotten komen 
dat jaar in opstand tegen de Nederlandse 
regenten. Ze veroveren op een dag alle 
bommen en granaten uit de Ommerschans. 
Ze zijn een week bezig om die naar Ommen 
en van daaruit naar Zwolle, Kampen en 
Vollenhove te vervoeren. Uiteindelijk brengen 
ze alleen de brandspuit weer terug.”

20
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Kolonie
“Later komt de Ommerschans in handen van 
de Maatschappij der Weldadigheid. Nederland 
sticht vanaf 1820 naar een idee van generaal 
Johannes van den Bosch zeven koloniën waar 
kansarmen een nieuw bestaan opbouwen, de 
Koloniën van Weldadigheid. Ommerschans 
is de eerste kolonie. Hier komen bedelaars, 
landlopers en zwervers terecht. Naast die 
bedelaarskolonie is de schans ook een 
strafkolonie voor mensen die zich niet 
gedragen in de andere koloniën. Dat bezorgt 
de Ommerschans al snel een slecht imago.”

Boerderijen
“De kolonisten wonen in een groot gebouw. 
Van daaruit lopen ze via lange lanen naar 
de verschillende boerderijen waar ze op 
het land werken. Boeren in dienst van de 
kolonie runnen die bedrijven. De meeste 
mensen wonen al snel drie tot vijf jaar in 
de kolonie. Ze moeten zich houden aan 
strenge regels en mogen het verdiende 
geld alleen in de kolonie uitgeven. 
Regelmatig ontsnappen ze natuurlijk voor 

een bezoek aan een café vlak buiten de 
kolonie. Daarom heet een van de lanen in 
de volksmond het ‘dronkemanslaantje’."

Landschap
“De kolonietijd heeft een bijzonder 
landschap opgeleverd met zogenoemde 
orthogonale lanen. Dat betekent dat ze 
elkaar kruisen. Die bosrijke paden vormen 
nu een schitterend wandelgebied. Niet 
voor niets zijn inwoners van Balkbrug echte 
wandelaars. Via die paden kom je uiteindelijk 
in een weids landschap terecht waar je de 
oude structuur van de kolonie nog ziet. 
Ook zijn er twee hoeves uit die tijd bewaard 
gebleven en een voormalig limiethuisje. 
Vroeger stonden die bewaakte huisjes bij 
alle toegangswegen naar de kolonie.”

De sfeer
“In tegenstelling tot andere koloniën zoals 
Veenhuizen en Frederiksoord zijn hier de 
meeste gebouwen van de kolonie gesloopt. 
De gemeente dacht praktisch: er was tekort 
aan bouwmaterialen en dus had de sloop 
zijn waarde. Omdat hier weinig zichtbare 
sporen van de historie bewaard zijn gebleven, 
behoort Ommerschans in tegenstelling tot 
andere koloniën niet tot het werelderfgoed 
van Unesco. Op zich jammer natuurlijk. Toch 
ervaar je in Ommerschans en Balkbrug zeker 
de sfeer van de koloniën. Mensen vanuit het 
hele land komen hier wandelen. Bijvoorbeeld 
nadat ze ontdekken dat hun voorouders in de 
kolonie hebben gezeten. Via onze website 
www.ommerschans.nl kun je ook 
een wandeling met gids boeken. 
Elke laatste zondag van de maand 
wandelen we ook met groepen.” 

Unieke historie
“Omdat de koloniën nu tot het werelderfgoed 
behoren, staat Ommerschans nu ook meer 
in de belangstelling. Daar zijn we blij mee. 
We merken dat zelfs inwoners van Balkbrug 
en de directe omgeving vaak nog verrast 
zijn door de geschiedenis. ‘Dat wisten we 
helemaal niet…’, hoor ik regelmatig. Dat 
gebrek aan aandacht komt misschien ook wel 
door het imago. Vroeger wilden mensen niet 
geassocieerd worden met Ommerschans. 
Met de opvolger van de kolonie hebben 
de dorpsbewoners ook veel meer.”

Veldzicht
“De kolonie gaat later door het leven als 
Rijks Bedelaarsgestichten. Vanaf 1870 
zijn er geen vrouwen en meisjes meer 
en in 1890 sluiten de deuren helemaal. 
Daarna ontstaat bij Balkbrug Veldzicht: een 
opvoedingsgesticht voor jongens en nog 
later groeit Veldzicht uit tot een bekende 
TBS-kliniek. Gek genoeg heeft het dorp daar 
altijd een veel sterkere band mee gehad 
dan met de kolonie. Vermoedelijk omdat 
Balkbrug met de komst van Veldzicht sterk 
groeide. Voor die tijd bestond het dorp 
uit een café voor schippers en een paar 
woningen. Voor Veldzicht verhuisden veel 
ambtenaren en medewerkers deze kant op, 
waardoor het dorp zich sterk ontwikkelde.”

Reestdal
“De fascinerende geschiedenis van 
Ommerschans en Balkbrug spreekt 
vast veel bezoekers van het Reestdal en 
Vechtdal aan. Wandelen in deze mooie 
omgeving kun je mooi combineren met 
een fietstocht of een ander uitstapje.”
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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

KNOF
DE PAD

Begin de speurtocht bij 
de Rheezerbelten

Grote Beltenweg 1b • Hardenberg • T. 0523 270012 • www.rheezerbelten.nl

Zeg nou zelf, niemand is
toch te oud voor een pannenkoek?



23

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. Enkele 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 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:

Foto: Jan Tempelman
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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 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. 

24 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: 
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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

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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Bekijk de top 6 terrassen aan het water in het Vechtdal. Waar moet je zijn voor een drankje 
en bitterbal of juist een hoogstaande culinaire verwennerij met uitzicht over het water. 

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 het water in het Vechtdal

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

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.
Hessenweg 14b, Zwolle

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.
Koninginnenplein 2, Dalfsen

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.
Oude Oever 10, Dalfsen

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!
Voorbrug 1, Ommen

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!
Voorstraat 52, Hardenberg

Brouwerij Mommeriete
Bierbrouwerij de Mommeriete in Gramsbergen ligt als 
enige in deze top 6 niet aan de Vecht maar wel heerlijk 
aan het water. De brouwerij beschikt over een koperen 
Brouwhuis met proeflokaal, café en groot terras. Voor de 
bierliefhebber is Mommeriete een gouden plek waar je in 
alle rust kunt genieten van vakmanschap aan het water.
De Oostermaat 66, Gramsbergen

Top 6 terrassen

aan het water
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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

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

ommerland.nl

Waterglijbanen & spraypark

Klimbos, paintball, e-choppers

Horeca met binnenspeeltuin

Manege op de camping

Ervaar het buitenleven

Bij Ommerland

Huur een
bungalow, chalet
of glamping lodge

óf kom lekker
kamperen!

T   +31 (0)529 45 13 62

E   info@ommerland.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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RUIME KAMPEERPLAATSEN

VERHUUR ACCOMMODATIES

PRIVÉ SANITAIR

RECREATIETEAM

OVERDEKT ZWEMBAD

ELEKTRISCHE LAADPAAL

GLAMPCAMP LUXE SAFARITENTEN

INGERICHTE DE WAARD TENTEN

WWW.DEKLIMBERG.NL • 0523 - 26 19 55 • HARDENBERG

Toppunt
van vakantie

plezier

IN HET MOOIE VECHTDAL

Outdoor activiteiten: 

 

Thee activiteiten: 

Marsweg 1  
7794 RK Rheeze 
www.vechtdalexpress.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info 

 



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

eelke droomt...
Rolstoel- en kidsproof: 

Op Eelkedroomt.nl/buiten-in-het-vechtdal vind je meer foto’s en informatie 
over de rolstoeltoegankelijk safaritent en de activiteiten.

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.
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!
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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 lamsvlees, 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 
weidere 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



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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Dalfsen, bekend van ijkpunten als de ‘Blauwe 
Bogenbrug’ en ‘De Zwevende Kei’. Wie een ritje 
langs de lanen met monumentale landgoederen 

en bomen maakt 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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Met het project DNA van Dalfsen wordt de historie van de 
gemeente Dalfsen in kaart gebracht. De historie wordt op 

een unieke manier onder de aandacht gebracht bij inwoners 
en bezoekers. Want 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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Voor meer informatie of reserveringen: 
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Profi teer nu van
15%vroegboekkorting ook tijdens alle schoolvakanties

Welkom in 
Dalfsen

gem_dalfsengemdalfsen gem_dalfsen

www.dalfsen.nl
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Evenementen 2022
Normaal gesproken is het tijdens de 

zomer feest in het Vechtdal! Ieder 
weekend vinden er 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.

Foto: Bertil van Wieren
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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. Tip: 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 ontdek de schoonheid van de rivier.  
www.koeksebelt.nl en www.reggesafari.nl

Overnachten met het bos als achtertuin. 
Daarvoor ben je bij De Wolfskuil aan het juiste 
adres. Je overnacht middenin het bos, een plek 
om samen een gezellige tijd te hebben. Verblijf 
in een houten blokhut of een moderne hoeve. 
Voornamelijk is deze prachtige accommodatie 
voor groepen te huur, maar nu ook tijdelijk 
voor gezinnen. De Wolfskuil richt zich ook op 
kinderen en jongeren die een steuntje in de rug 
nodig hebben, ofwel maatschappelijke zorg 
nodig zijn. www.wolfskuil.nl

Verliefd op de Vecht en op Reggesafari

Bos als achtertuin

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?
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Vanaf het prachtige Zwolle fiets of wandel je richting Gramsbergen. Deze toegankelijk anjerroute 
is opgedeeld in 9 etappes en zijn ook elk afzonderlijk van elkaar te lopen. Je komt langs mooie 
landschappen en leuke tussenstops. Een ideale tip voor een dagje uit voor iedereen. 
Scan hieronder de QR code!

Toegankelijke fiets- en wandelroutes

Grenzeloos vaarplezier

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

Zorgeloos Genieten 
in het Vechtdal?

Midden in Hardenberg kan je genieten 
van een groene, waterrijke omgeving. Een 
prachtig parkachtig rivierenlandschap 
dat dwars door het centrum van de 
stad stroomt. Het is een uniek gebied 
waarin de stad en de natuur overlopen. 
Het mooie is dat het Vechtpark volledig 
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers 
en mensen die slecht ter been zijn. 
Tip: breng onderweg ook nog even een 
bezoekje aan De Koppel, hier kan je met 
het hele gezin terecht voor een leuk uitje. 
Kinderen kunnen heerlijk buiten spelen 
en leren wat er allemaal in de natuur 
gebeurt. www.dekoppel.com

Vechtpark

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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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 EN ONTDEK DE LEMELERBERG!

Tijd voor koffie
in het boscafé

Buitenplaats 
De Luwte

B & B  |  G R O E P S A C C O M M O D A T I E  |  C A M P I N G  |  D A G H O R E C A

M E TU I T Z I C H TO P  D EV E C H T !

W W W . B U I T E N P L A A T S D E L U W T E . N L  |  0 3 8 - 7 7 3 9 0 0 3  |  Z W O L L E
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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. 

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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Verrukkelijk Vechtdal

Ontdek het culinaire aanbod uit het Vechtdal en laat het water in je mond 
lopen door al het verrukkelijks dat het Vechtdal te bieden heeft. Verrukkelijk 
Vechtdal biedt een uitgebreid programma met culinaire activiteiten, 
streekproducten, smaakarrangementen, kookconcepten en smaakroutes. 

De Boer als Gastheer 

Je fietst of wandelt in het Vechtdal tussen velden, weiden en bossen waar ingrediënten groeien 
die je dezelfde dag nog op je bord kunt terug proeven. Deze ingrediënten worden met liefde 
en zorg van grond tot mond gebracht. De smaakmakers van Verrukkelijk Vechtdal zijn trots 
op hun producten en vertellen graag hun verhaal… Kom je ook een keertje kennismaken?

Eén van de verrukkelijke producten 
waar het Vechtdal om bekend staat: 
Asperges ofwel ‘het witte goud’. 
Vechtdal Overijssel beschikt over 
een zeer lichte zandgrond met diep 
grondwater. Hierdoor ontstaat de 
specifieke smaak van de asperge 
welke van uitzonderlijke klasse is. 
De aspergebedden zijn dan ook 
volop zichtbaar in het Vechtdal.

Het witte goud - 
asperges

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! Extra 
tip van de redactie: haal de gratis 
brochure ‘De Boer als Gastheer’ 
met alle routes, weetjes en handige 
informatie over rustpunten en 
picknickmogelijkheden langs de routes 
en ‘Welkom bij de Boer’ adressen!

Verrassend, 
onverwacht& puur natuur

1

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.

42
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De meeste mensen kijken jaarlijks 
uit naar het rode fruit! Frisse bessen, 
zoete aardbeien, kersen en nog 
veel meer. Eén van de verrukkelijke 
producten van het Vechtdal. 
Lekker puur én dagvers van de 
teler of verwerkt in overheerlijke 
gerechten bij diverse horeca.

Kijk voor meer informatie, 
smaakroutes en smaakadresjes 
op www.verrukkelijkvechtdal.nl

Rood fruit

Het wildseizoen is een periode 
waarin je culinair kan genieten 
van al het wild dat rondloopt. 
Diverse restaurants passen 
daarom ook hun menukaart 
aan met heerlijk wildgerechten. 
Van Brandrode runderen tot 
hertenwang, in het Vechtdal 
wordt dit op de verrukkelijkste 
manier bereid. Proef en beleef het 
Vechtdal tijdens het wildseizoen!

Wild 
Vechtdal stilt onze ‘honger’ met verrassende smaakbeleving. De ondernemers 
hebben met passie en een sterke drive de handen ineengeslagen. Dit noemen zij 
de Vechtlust. Met veel trots presenteren de horeca en recreatieve bedrijven de 
verrukkelijke producten in de vorm van het Vechtlust kistje. Een kistje vol met diverse 
streekproducten die zorgen voor een smaakexplosie. Perfect voor tijdens de borrel! 
Ervaar de passie voor de producten die lokaal en met liefde geproduceerd zijn.

Vechtlust kistje

Elke derde zaterdag van de 
maand wordt er in Vilsteren een 
boerenmarkt georganiseerd. Hier 
worden verse streekproducten 
verkocht. Lokale boeren en 
collega-boeren staan klaar 
voor de liefhebbers van 
Vechtdal Producten. De 
markt is belangrijk voor het 
landgoed én de omgeving!

Boerenmarkt

Meer informatie
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Terwijl twee zwemmers op een frisse septemberochtend 
even wennen aan de watertemperatuur, maakt een 

grote groep handbalsters zich klaar voor een avontuur 
op hoogte. Kinderen zoeken ondertussen hun weg naar 

de speeltoestellen. Op het terras drinken de ouders 
een kopje koffie. De taferelen zijn exemplarisch voor 
Natuurlijk Heidepark dat in het voorjaar een nieuwe 

toekomst aan een imposant verleden toevoegde. 
Bestuursvoorzitter Loes Mulder vertelt alles over 

de prachtige locatie even buiten Lemelerveld.

Bijzondere geschiedenis
“Natuurlijk Heidepark is voor inwoners van 
Lemelerveld een bijzondere plek. Alleen al om 
de geschiedenis. Dit dorp is pas in de 19e eeuw 
ontstaan in de periode dat in heel Nederland 
de ‘woeste grond’ werd ontgonnen. Dat 
gebeurt ook in deze streek. Pioniers stichten 

in die tijd Lemelerveld. De rijke Amsterdamse
ondernemers Blikman Kikkert begint in 1854 de 
beetwortelsuikerfabriek en legt een landgoed 
met een bosvijver aan. Dat komt na zijn 
overlijden in handen van Marten Kingma. Die 
directeur van de roomboterfabriek is ook een 
van de eerste bewoners van Lemelerveld.”

De band met het dorp
“Al rond 1900 krijgen kinderen uit Lemelerveld 
zwemles op deze plek. Veel meer dan een 
modderige plas is de vijver dan nog niet. In 
1934 verandert dat: in die crisisjaren werken 
veel werklozen door heel Nederland aan grote 
projecten. Ook het uitdiepen van onze plas is 
daarvan een goed voorbeeld. In datzelfde jaar
krijgt de vijver de naam 'Zwembad Heidepark'. 
Duizenden inwoners van Lemelerveld leerden 
hier zwemmen. Vandaar de sterke band 
tussen het dorp en onze locatie. Dat merkten 
we ook bij de realisatie van ons klimbos.”

Klimbos Heidepark
“Met de zwemplas, speeltuin en het 
kabouterpad zijn we altijd afhankelijk geweest 
van de financiële steun van de gemeente. 
Wij willen onze eigen broek ophouden en 
zochten naar mogelijkheden om meer eigen 
inkomsten te genereren. Zo ontstond het 
idee voor een klimbos dat we afgelopen 
voorjaar openden. Dat lijkt een schot in 
de roos. Ondanks de coronamaatregelen 
en het matige zomerweer draaiden we een 

Klimbos 
maakt Natuurlijk 

Heidepark het

perfec te dagje uit
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www.natuurlijkheidepark.nl
Kijk voor meer informatie op:



prima eerste jaar. Bezoekers reageren heel 
enthousiast op ons park. Alle reviews op 
Google zijn positief. Eigenlijk lezen we maar 
één kritiekpunt: de klimmers missen een 
mooie horecavoorziening. Nou, dat komt goed 
uit: die openen we hopelijk komend voorjaar.”

Horecaplannen
“Ik stel het me al helemaal voor: terwijl de 
kinderen op het strand en in de plas spelen, 
genieten de ouders van een hapje en drankje 
op het terras of in de serre. Je hebt van daaruit 
zicht op het klimbos en het zwembad. Wat is er 
nou leuker dan een mooie dag samen gezellig 
afsluiten. Opnieuw zien we dat Lemelerveld 
ons park draagt. Bedrijven ondersteunen 
ons financieel en zelfs de horecazaken staan 
positief tegenover onze ontwikkeling. Iedereen 
ziet denk ik het belang voor Lemelerveld. En 
niet te vergeten: tientallen vrijwilligers uit 
het dorp helpen ons op allerlei manieren. Ze 
onderhouden het terrein, helpen bij de bouw 
en voeren ontzettend veel werkzaamheden 
uit. Zonder die mensen zijn we nergens.”

Een dagje uit
“Met de nieuwe horeca komend voorjaar is 
Natuurlijk Heidepark een bestemming voor een 
dagje uit in het Vechtdal. Jong en oud genieten 
hier van avontuurlijk buitenspelen. Kinderen 
genieten van de uitdagende speeltoestellen 
en het kabouterpad. Ons klimbos beschikt 
bovendien over parcoursen met verschillende 
moeilijkheidsgraden: voor beginners en 
kinderen én voor gevorderden die we pittig 
op de proef stellen. Het hoogtepunt is de 
spectaculaire zipline die helemaal over de plas 
heen scheert. Op mooie dagen blijft het strand 

met het zwembad de trekker. Ook voor mensen 
die moeilijk te been zijn: we beschikken 
namelijk over twee zwemrolstoelen.”

Schoolreisjes en bedrijfsuitjes
“Dit jaar merken we dat Natuurlijk Heidepark 
heel geschikt is voor schoolreisjes. Veel 
scholen zijn op kamp in het Vechtdal en 
bezoeken ons voor het klimbos en de andere 
faciliteiten. Ook sportverenigingen kloppen 
aan voor het klimparcours. Ik denk dat dit 
ook een prachtige locatie is voor bedrijfsuitjes 
en familiedagen. Juist omdat we beschikken 
over activiteiten voor alle leeftijden en alle 
doelgroepen. Zeker als we straks een meer 
uitgebreide horeca mogen openen.”

Campings in het Vechtdal
“We zijn heel blij met de goede 
samenwerking met de campings in het 
Vechtdal. Die zijn heel enthousiast over de 
ontwikkelingen op Natuurlijk Heidepark. 
We voegen nieuwe activiteiten voor hun 
gasten toe. En met het klimbos zijn we ook 
buiten zomerse dagen een aantrekkelijke 
bestemming. We zijn straks in ieder geval 
van maart tot oktober open, maar we 
denken ook na over mogelijkheden in de 
kerstvakantie. Eigenlijk heb je voor een dagje 
klimmen alleen maar droog weer nodig. 
De reacties uit het eerste jaar zijn top. ‘We 
komen zeker terug’, horen we vaak. Je bent 
hier dus niet na één keer uitgekeken.”
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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. 

NUMMER 1 KAMPEERREGIO
VAN NEDERLAND

Overnachten in Vechtdal Overijssel

Een aantal tips: 
•   Camping de Vos in Lemelerveld 

In een luie stoel voor je caravan, camper of tent, genieten van de stilte 
over het weidse landschap. Uniek: toegankelijke boeren safaritent.

•  Boerderijcamping Het Varsenerveld in Ommen  
Kamperen bij boer Hendrik-Jan en boerin Gezina in Ommen.  
25 ruime kampeerplekken met een weids uitzicht over de boerderij. 

•  Natuurkampeerterrein De Rietkraag in Lemelerveld 
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. 

•  Buitenplaats de Luwte in Zwolle 
Voor een ontspannen kampeervakantie aan de Vecht, 
midden in de natuur en onder de boomgaard!

Boeren- en groene natuurcampings   

Alle TOP campings 2022 in het Vechtdal:
•  Camping de Kleine Wolf, Stegeren (Ommen)
•  Ardoer Vakantipark 't Rheezerwold, 

Heemserveen (Hardenberg)
•  Kampeerdorp de Zandstuve, 

Rheeze (Hardenberg)
•  Capfun Sprookjescamping,  

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

Mariënberg (Hardenberg)
•  Familiecamping De Belten, Rheeze (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:

Camping de Kleine wolf

Buitenplaats de Luwte
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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

Trek-in (met hotcub) | Natuurcamping De Lemeler Esch

BIJZONDER OVERNACHTEN 

& glamping

De duurzame Trek-In (mét houtgestookte hotcub, die alleen 
buiten het kampeerseizoen te huren is) is volledig gebouwd 
van gerecycled en duurzaam materiaal. De grote ramen 
geven het gevoel van vrijheid, rust en ruimte in de natuur. De 
combinatie van luxe en comfort met toch het kampeergevoel, 
maken van je vakantie een bijzondere beleving. 
www.lemeleresch.nl
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Skyte Naturelodge | Camping de Klashorst   
Voel je helemaal verbonden met de natuur in deze stoere 
accommodatie. Geniet van het uitzicht over het weidse 
landschap. Via de openslaande deuren kom je op het 
overdekte terras waar je urenlang kunt genieten. En 's nachts? 
Dan bewonder je de sterrenhemel door het glazen dak.
www.campingdeklashorst.nl
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Overnachten in het Vechtdal

Wolfskuil 15
7731 AP  Ommen

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

Meer een kampeerder? Kom dan kamperen op ons 
groepskampeerterrein, je hebt als groep 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

Het voelt alsof je hier alle tijd hebt. 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

www.rheezerwold.nl

Larixweg 7  
7796 HT  
Hardenberg  
0523 - 26 45 95 
www.rheezerwold.nl 
receptie@rheezerwold.nl 

- Vijf-sterren familiecamping 
- Binnenzwembad

- Buitenzwembad met glijbaan

- Interactieve outdoor games

- Alle schoolvakanties animatie

- Gevarieerd verhuur aanbod

- Brasserie - cafetaria - minishop 

- Camperplaatsen

- Privé sanitair
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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. Een bijzondere 
combinatie van rust, beleving, ontspanning en 
ontdekkingen vind je in het Vechtdal. 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
Groepsaccommodaties & 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!

De Wolfskuil

Vakantiepark de Beerze Bulten
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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. 

De Lemelerberg Lodge is comfortabel ingericht met natuurlijke, 
duurzame materialen van By Mölle en geschikt voor 2 tot 5 
personen. Dit vrijstaande chalet uit 1925 ligt uniek midden in 
de natuur van Landschap Overijssel en is zelfvoorzienend met 
zonnepanelen. De houtkachel houdt de lodge sfeervol en warm. 

Buiten staan lekkere zitjes waar je kan genieten van het 
weidse uitzicht en het roffelen van de specht. De houten 
veranda gaat over in bos en heide met een uitgebreid 
netwerk van fiets- en wandelpaden. www.bymolle.com
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Lemelerberg Lodge | By Mölle

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



B&B de Rheezer Kamer 

Geniet van het comfort en proef de warme huiselijke sfeer in de voormalige burgemeesterswoning. 
Een goede keuken en een gezellig restaurant zorgen ervoor dat iedereen zich hier thuis voelt. Bij 
mooi weer kan je genieten van een zonnig terras in een ruime en groene tuin. 
www.hotelwildthout.nl

Charme Hotel Wildthout

Voor een luxe vakantie midden in de natuur ben je bij de 
Oeverhorst aan het juiste adres. Deze luxe wellnessappartementen 
liggen direct aan de Vecht. Verken de mooie omgeving of geniet 
van de wellnesstuin met sauna’s, jacuzzi en bierbad terwijl je 
's avonds de zon ziet zakken en het vuur hoort knisperen.
www.deoeverhorst.nl

De Oeverhorst 
Ervaar de rust, ruimte en privacy en het eigentijdse design van 
deze sfeervolle B&B. De voormalige potstal van de monumentale 
boerderij is omgebouwd tot een exclusief en duurzaam 
gastenverblijf. Een verwennerij met streekproducten mag 
natuurlijk niet ontbreken. Ook is het mogelijk om te genieten 
van de theetuin met uitzicht op de meanderende Vecht.
www.derheezerkamer.nl
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www.vechtdaloverijssel.nl/overnachten
Kijk voor een overzicht van alle vakantiehuisjes, B&B's en hotels op
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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 2022.

Lekker zwemmen en 
spelen in de openlucht!

Kijk op onze website voor de actuele  openingstijden

Openluchtbad Olde Vechte 
Zeesserweg 12a, 7731 BG Ommen

Telefoon: (0529) 45 15 06

E-mail: info.zwembadoldevechte@gmail.com

www.openluchtbadoldevechte.nl

Grote Beltenweg 1b • Hardenberg • T. 0523 270012 • www.rheezerbelten.nl

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

Kom sfeervol dineren in de Rheezer Bistro!
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Even bijtanken…
Wil je zorgeloos vakantie vieren 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.

ontzettend avontuurlijk, met spannende 
wandelroutes, een speelnatuurpad, 
speurtochten en fietsroutes. Check de 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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Alle tijd en ruimte

Kom je buitenspelen
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€ 15,00PER  UUR
 

O C T O 4 A L L
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Stap op de E-chopper en geniet van het mooie Vechtdal !

routesMOOIE

Reserveren: 0572-331413
FOOTGOLF

BOWLEN

PITCH & PUTT

Reserveren: 0572-331413
FOOTGOLF

BOWLEN

PITCH & PUTT

Reserveren: 0572-331413
FOOTGOLF

BOWLEN

PITCH & PUTT
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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. Daarom hebben 
wij de leukste uitjes voor 
je op een rijtje gezet:

Alle tijd en ruimte

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.

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.

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. 
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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 maïsdoolhof! 

Het Hol van de Leeuw, Lemelerberg 
Het Hol van de Leeuw is niet zozeer een 
kinderroute, maar een waar speelparadijs. 
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 op de Lemelerberg, 
over de heide en door het bos.

Het Uitleefboek 
Natuurkampeerterrein de Klashorst heeft 
een Uitleefboek ontwikkeld, waarmee 
kinderen op een verrassende manier leren 

over de omgeving! Het boek staat 
vol met opdrachten langs bestaande 
wandelroutes en locaties in het Vechtdal.

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.

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.
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Uitjes met kinderen 
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DE LEUKSTE SPEELTUIN 
VAN HET OOSTEN

De Flierefluiter | Raarhoeksweg 49 | 8102 SZ Raalte | 0572-357756 | www.flierefluiterraalte.nl

Ontdek het 
leukste dagje uit.

CHECK HET NU!
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WATERPRET  
IN HET VECHTDAL

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 om op zondag met de hele familie te 
genieten bij Buitenplaats de Luwte.

Heuveltjesbosbad
Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug werd in 
2015 uitgeroepen tot mooiste zwembad van 
Nederland. En daar zijn wij het roerend mee eens! 

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! 

Zwemmen en spelen bij de Beerze Bulten 
Spelen bij het Giga Konijnenhol is een echt 

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

HET VECHTDAL. WAAR WACHT JE NOG OP?

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. 
Het openluchtbad heeft een grote ligweide, 
speeltoestellen voor kleine kinderen 
en een volleybal- en voetbalveld.

Waterpark Aqua Mexicana
Wilde waterpret beleef je bij Aqua 
Mexicana. Watervallen, palmbomen, 

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.

je kunt het zo gek niet bedenken. Roetsj van 
de glijbaan, of ga in de wildwaterbaan!

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 als je er 
klaar voor bent, dan kan je gelijk afzwemmen!

Openluchtbad Dalfsen
Elk jaar is het genieten bij openluchtzwembad 
Gerner in Dalfsen of bij De Meule in Nieuwleusen. 
Neem een duik in het water, rust uit op het 
terras of val in slaap op de zonneweide. 

Heuveltjesbosbad
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de leukste
UITJES

20
22

Rondvaarten met
De Vechtzomp

Activiteiten

• E-Fat Max tour

• Samen in je Eendje

• SupaGolf

• Geocaching

• Handboogschieten

• Kickbikeverhuur

Groepsuitjes

• Lelijke Eendentour

• BarbecueBoot

• The Battle

• Vechtdal Expeditie

• Drakenboot varen

• Wie is de Mol?

Bootverhuur Zwolle

• Elektrische sloepen

• Rondvaarten

• Sups

• Kano’s en kajaks

• Waterfi etsen

• De BBQ Donut

Verrassende
groepsuitjes

 in Dalfsen en Zwolle
Bootverhuur Dalfsen

• Elektrische sloepen

• Motorbootjes

• Sups

• Kano’s en kajaks

• Reuzenkano’s

• De BBQ Donut

Tip!

Alle uitjes zijn direct 

online te reserveren op

www.hiawatha-actief.nlMeer info?  +31 (0)529 - 43 60 66

BOEKEN?
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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 
Rederij Peters aan het juiste adres! 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.

Lelijke Eendentour 
Met de activiteiten van Hiawatha 
Actief kan je talloze leuke combinaties 
maken voor een dagje weg. Doe met 
je vrienden de Lelijke Eendentour, 
teambuilding tijdens The Battle of 
liever spektakel op het water? 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. Met opdrachten van uitdaging, 
beproeving en volharding. Restaurant 
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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.
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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.

De Vechtezomp Gramsbergen
Een dagje uit over de grens! Een mooie 
vaartocht op een historische zomp brengt 
je vanuit Gramsbergen over de Vecht 
naar het Duitse Laar. Meer dan alleen 
varen? Ze bieden ook arrangementen aan 
die je dag helemaal compleet maken. 

Vechtdal Chopper en Tuk Tuk 
In een Tuk Tuk rondom Rheeze of 
Hardenberg touren? Of heerlijk cruisen op 
een Vechtdal Chopper? Huur dan nu een 
Tuk Tuk of Chopper bij Vechtdal Express en 
geniet van een wel heel bijzondere dag uit!

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!

GROEPSUITJES  
VOOR JONG EN OUD de leukste

UITJES
20
22

Rondvaarten met
De Vechtzomp

Activiteiten

• E-Fat Max tour

• Samen in je Eendje

• SupaGolf

• Geocaching

• Handboogschieten

• Kickbikeverhuur

Groepsuitjes

• Lelijke Eendentour

• BarbecueBoot

• The Battle

• Vechtdal Expeditie

• Drakenboot varen

• Wie is de Mol?

Bootverhuur Zwolle

• Elektrische sloepen

• Rondvaarten

• Sups

• Kano’s en kajaks

• Waterfi etsen

• De BBQ Donut

Verrassende
groepsuitjes

 in Dalfsen en Zwolle
Bootverhuur Dalfsen

• Elektrische sloepen

• Motorbootjes

• Sups

• Kano’s en kajaks

• Reuzenkano’s

• De BBQ Donut

Tip!

Alle uitjes zijn direct 

online te reserveren op

www.hiawatha-actief.nlMeer info?  +31 (0)529 - 43 60 66

BOEKEN?
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Vissen aan de Vecht
B E E L D E N T U I N 
M A R I Ë N H E E M

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
P. GROEN ART en DE EIKELHOF ANTIEK | INTERIEUR | KUNST

Beeldentuin Mariënheem is een ruim 30.000m2 groot landschapspark 
met vele doorkijkjes, vijverpartijen, glooiende gazons, boompartijen en 

boomgaard. Kom genieten van de vele beelden in onder andere 
brons, keramiek, glas, RVS, ijzer en steen. 

O P E N I N G S T I J D E N
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 - 18.00 uur.
Groepen boven 12 personen graag op afspraak

NIJVERDALSEWEG 20, MARIËNHEEM (aan de paral lelweg N35 Zwolle/Almelo)

06 -  22 90 32 65 -  INFO@BEELDENTUINMARIENHEEM.NL

WWW.BEELDENTUINMARIENHEEM.NL
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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.

Arrangementen en visstekjes aan de Vecht:

Vissen 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. 
Heb je geen boot ter beschikking? Geen 
probleem, hier kun je een boot huren.

•  Buitenplaats de Luwte heeft naast hun 
heerlijke strandje aan de Vecht ook de 
perfecte plek voor visliefhebbers. Je kan 
hier aan de kant van de Vecht gaan zitten, 
bij het strandje of juist op de drijfsteiger.

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.
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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 en 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, 
cafés 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 tot 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. 

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



"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. 

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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Tourist Info Zwolle
Het Zwolse Balletjeshuis
Grote Kerkplein 13, Zwolle
Tel. 038 - 421 88 15

Tourist Info Dalfsen
The Read Shop
Bloemendalstraat 10, Dalfsen
Tel. 0529 - 434 745

Tourist Info Nieuwleusen
The Read Shop Express 
Grote Markt 2, Nieuwleusen
Tel. 0529 - 484 426

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. 

Tourist Info Hoonhorst
Pleisterplaats Kappers
Kerkstraat 7, Hoonhorst
Tel. 0529 - 793 010

Tourist Inspiratiepunt Ommen
Historisch Museum Ommen
Den Oordt 7, Ommen
Tel. 0529 - 453 487

Tourist Info Ommen
The Read Shop
Kruisstraat 3, Ommen
Tel. 0529 - 451 737

Tourist Info Balkbrug
Bezoekerscentrum de Wheem
Oud Avereest 22, Balkbrug
Tel. 0523 - 656 721

Tourist Info Dedemsvaart
Primera
Julianastraat 34, Dedemsvaart
Tel. 0523 - 612 290

Tourist Info Slagharen
Streekmuseum ‘Het Oale Meestershuus’
Herenstraat 24, Slagharen
Tel. 0523 - 684 111

Tourist Info Gramsbergen
Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal
Meiboomplein 4, Gramsbergen
Tel. 0524 - 561 639

TOURIST INFO PUNTEN 

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

www.vechtdaloverijssel.nl/toeristische-informatie 

Bezoekerscentrum Ommen
Natuurlijkommen.nl
Hammerweg 59a, Ommen
Tel. 088 - 555 14 80

Informatiepunt regio Hardenberg
Visithardenberg.nl
Gedempte Haven 6, Hardenberg
Tel. 0523 - 272 527

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

“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 !” 

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 

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 

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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Bent u op zoek naar een eigen 
recreatiewoning in het Vechtdal?
Dan is dit uw kans!

Onze ruime Bungavans staan op royale kavels
op een kleinschalig vakantiepark direct
aan de Overĳsselse Vecht. 

Kom de showmodellen en occasions nu
bezichtigen en ervaar zelf de rust en ruimte
op deze unieke locatie. 

Eerst uitproberen voordat u koopt? Dat kan 
ook!  Gaag vertellen wĳ u hier meer over.  

Bezoek www.bungavan.nl of bel 0529 453248 
voor meer informatie. 

 

 
 

Geniet van de rust en 
privacy van een eigen 
vakantiehuisje!

Resort de Arendshorst  

Arendhorsterweg 3A 
7731 RC Ommen 

 

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




