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NIEUW! LEONTIEN VAN MOORSEL
THEMAFIETSROUTE IN HARDENBERG!
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Natuuractiviteitencentrum De Koppel is
het startpunt voor een mooie fietstocht!
U fiets vanaf hier de stuw over en komt
in het gebied van Rheeze en de
Rheezerbelten, met rivierduinen en
dode Vechtarmen. U fiets in westelijke
richting door de Klimberg en Rheezerveen.
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LOOZENSE LINIE

Vlak bij Loozen is een oude meander
weer aan de Vecht gekoppeld.
De Loozensche Linie is een
verdedigingslinie en stamt nog uit
de tijd van Napoleon. Het nu een
natuurgebied met moerassen en
paddenstoelen.
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LEONTIEN
LADIES RIDE
ROUTE!
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De boswachterij van Staatsbosbeheer
is ruim 1.000 hectare groot. In het hart
ligt een prachtige recreatievijver waar
lekker gezwommen en geluierd kan
worden.
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OLDEMEYER

VECHT EN DE
DISTELBELT

	

Het gebied de Mölnmarsch ligt tussen
Diffelen en Mariënberg, vlakbij
fietsknooppunt 66. Om de Vecht meer
ruimte te geven is 200.000 m3 zand
afgegraven, dat is verwerkt in de
uitkijkheuvel die de naam “Distelbelt”
heeft gekregen. Vanaf hier heeft u een
prachtig uitzicht over de Vecht.
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RHEEZE

Het esdorp Rheeze bestaat al sinds de
vroege middeleeuwen. Het heeft een
karakteristiek en gaaf bewaard
gebleven brink, waar omheen de
boerderijen zijn gegroepeerd. De nabij
gelegen belten zijn markante elementen
in het landschap.
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GRAMSBERGEN

Het oude Vechtstadje Gramsbergen
wordt voor het eerst genoemd in 1227.
Het stadje met smalle romantische
straatjes, authentieke straatlantaarns,
met monumentale panden en een oude
poort uit begin van de 14e eeuw zorgt
ervoor dat u zich even terug in de tijd
waant.
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LAAR – DUITSLAND

Het dorpje Laar ligt net iets over de
Duitse grens bij Grambergen. Het
fietsnetwerk heeft een verbinding met
Laar. Volg hiervoor vanuit Den Velde
knooppunt 51 of vanuit De Haandrik
knooppunt 52. Zodra u de grens over
bent gestoken, merkt u direct dat alles
anders is. De torenwindmolen uit 1806
is een zichtbaar symbool van Laar.
Hier vandaan vertrekt ook de Duitse
Vechtzomp.
(informatie: info@vvv-emlichheim.de)
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