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Boordevol tips over het Vecht- en Reestdal!



Wandelen met kids
Zĳn je veters goed gestrikt?  

 En heb je je zonnige humeur bĳ 
je? Dan ben jĳ er helemaal klaar voor 
om met Bas de Das op ontdekkingsreis 
door het Reestdal te gaan. ‘Bas de Das’ is 
een speel-, ontdek- en belevingspad voor 
kinderen. Spelenderwĳs komen kinderen 
in aanraking met de natuur door het circa 
1 kilometer lange pad te bewandelen. On-
derweg staan allerlei speelelementen zoals 
een specht en uitkĳktoren, een heel groot 
vogelhuis, een speelheuvel en nog veel 
meer om te ontdekken. Ook is er langs het 
hele pad veel sprokkelhout te vinden zodat 
kinderen zelf hutten kunnen bouwen…
De route start bij Natuurinformatiecentrum 
De Wheem, Oud Avereest 22, Balkbrug. 

Grenzeloos wandelen
Iedereen die met een paar stevige 

 wandelschoenen aan eens lek-
ker wil uitwaaien, actief bezig wil zĳn 
of gewoon in alle rust wil genieten van 
de mooie en afwisselende natuur, is in 
Hardenberg aan het juiste adres. Wandelen 
met behulp van het wandelnetwerk is heel 
simpel. Op diverse locaties zĳn startpunten 
met informatiepanelen geplaatst. Op het 
informatiepaneel kan een route gekozen 
worden van 3 tot 10 kilometer. Wanneer de 
route gekozen is, hoef je alleen de gekleur-
de pĳlen op de routepalen van de gekozen 
route te volgen. Je route kun je halverwege 
uitbreiden door bĳ de genummerde route-
palen over te stappen op een andere kleur. 
Zelfs de gemeentegrens is geen belemme-
ring, je wandelt zo door naar de gemeenten 
Ommen en Dalfsen. Het wandelnetwerk 
loopt namelĳk naadloos in elkaar over.
De wandelkaart Hardenberg is te koop bij 
het Informatiepunt Hardenberg, Gedemp-
te Haven 6, Hardenberg.

Wandelen rondom Rheeze
Wandel 13,3 kilometer langs de 

 Campingboulevard, door Bos-
wachterĳ Hardenberg, langs de Haarplas 
(ook wel het Zwanenmeer genoemd) en 
speelvĳver De Oldemeĳer. Je komt langs de 
Overĳsselse Vecht, het brinkdorp Rheeze 
en zandverstuiving De Rheezerbelten.
Startpunt bij restaurant De Rheezerbelten, 
Grote Beltenweg 3 in Rheeze. Vanaf hier 
volg je de geel-roze pijlen.

Willem Wolthuispad 
(Gramsbergen – Laar)
Het Willem Wolthuispad start bĳ 

het station van Gramsbergen en loopt via 
de uiterwaarden en over de dĳken van de 
Vecht tot Laar in Duitsland. Evenals de Vecht 
zelf, vormt het pad een verbinding tussen 
Nederland en Duitsland. Het bĳzondere 
van de route is dat er heel veel zicht is op 
de Vecht en de kunstwerken die her en der 
langs het water staan. Gedurende de tocht 
ziet de wandelaar het landschap langzaam 
veranderen, van de overgecultiveerde Neder-
landse akkers tot de wat ruigere en natuur-
lĳker aandoende weiden in Duitsland.
De wandelnetwerkkaart is te koop bij de 
Anjerpunten of bij het Informatiepunt 
Hardenberg.

Voedsel aan de Vecht
Langs de oevers van de Vecht 

 strekt zich een prachtig landschap 
uit. Beleef het Vechtpark en ontdek eetbare 
planten in bermen en langs de waterkant. 
Rolstoelgebruikers kunnen op sommige 
delen de alternatieve (oranje) route volgen. 
Er is dan wel enige spierkracht vereist in 
verband met hellingen.
De wandeling start bij Natuur- 
activiteitencentrum De Koppel, 
Vechtstraat 8, Hardenberg.

Wandel je ook mee?
De gemeente Hardenberg biedt volop ruimte 
om te wandelen! Dus trek je wandelschoenen 
aan en ontdek het Vechtdal en Reestdal te 
voet. Hardenberg heeft een groot netwerk aan 
wandelroutes.

Ontdek de regio 
per fiets!
Hoog tijd om eens lekker uit te 
waaien in het schitterende Vechtdal- 
en Reestdallandschap. Een gebied 
dat zich kenmerkt door ruimte en 
rust. Een prachtig natuurgebied dat 
je als fietser veel mogelijkheden 
biedt. In het Vecht- en Reestdal 
heb je alle tijd om te genieten 
van al het moois dat dit gebied te 
bieden heeft. De mooie natuur, de 
cultuurhistorie en de recreatieve 
voorzieningen bieden je de kans er 
in het Vechtdal eens lekker op uit te 
trekken. Dus check de banden en 
stap op de fiets!
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Wandelen Fietsen

Verhalenpad Gramsbergen
Deze route gaat door het mooie 

 Vechtdal daar waar de Vecht ons 
land binnenkomt en een deel door Duits-
land. Het verhalenpad heeft een korte 
(14km) en een langere versie (23km).
Onderweg kun je de verhalen lezen over 
de smokkelaar en de punten waar je langs 
komt. De langere route gaat naar de molen 
in het Duitse Laar en je steekt de Vecht over 
met een pontje. Na afloop kun je in het 
Vechtdal Informatiecentrum in Gramsber-
gen de vermoeide benen strekken onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
Daarnaast kun je genieten van de film over 
de Vecht ‘Van bron tot monding’ of van het 
klankbeeld ‘Struinen naar de bronnen van 
de Vecht’ en je verbazen over de enorme 
collectie die in het museum te zien is. De 
verhalenroute is verkrijgbaar bij Vecht-
dal Informatiecentrum, Meiboomplein 4, 
Gramsbergen.

Al fietsend je route samenstellen
De gemeente Hardenberg is bĳ 

 uitstek geschikt om te fietsen. Met 
het afwisselende landschap en de pittoreske 
kernen is er tĳdens het fietsen voldoende 
te zien. Er zĳn diverse fietsroutes, waaron-
der de Leontien van Moorsel fietsroute. Al 
fietsend kun je zelf je route samenstellen 
met behulp van het fietsroutenetwerk, dit 
netwerk bestaat uit honderden kilometers 
bewegwĳzerde routes. In het netwerk kun 
je zelf eindeloos veel fietsroutes samenstel-
len met behulp van ‘knooppunten’. 
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Cultuur snuiven 
in Hardenberg
Laat je verrassen door het bijzondere 
culturele karakter van de regio. Van 
moderne kunsttentoonstellingen 
van FUNDATIEfusions in het 
gemeentehuis en HardenbergArt 
in het LOC tot de historie en 
bezienswaardigheden in idyllische 
dorpen. De idyllische dorpen zijn 
vaak monumenten op zich! Op
www.visithardenberg.nl vind je meer 
informatie bij het kopje kunst en 
cultuur.

Openlucht theaters
Hopelĳ k kunnen we snel weer genieten 
van theater in de buitenlucht. Want 
ook dat kan in de regio Hardenberg. In 
Gramsbergen vind je het Bostheater en in 
Balkbrug het Openluchttheater Avereest.

Theaters

1) The Fellowship of Acoustics 
Theater Dina in het voormalige ge-
meentehuis in Dedemsvaart. Theater 
Dina is een klein en gezellig theater met 
bĳ zondere artiesten.
Moerheimstraat 144, Dedemsvaart.
www.tfoa.eu

2) In Theater de Voorveghter kun 
je genieten van dans, toneel, muziek 
en cabaret. Met nationale én internati-
onale sterren, mooie foyers, een grote 
en een kleine zaal en een sfeervolle 
ambiance is dit hét theater voor een 
heerlĳ k en gezellig avondje uit.
Badhuisplein 3, Hardenberg.
www.voorveghter.nl

3) De Gashouder Tegen het einde 
van de vorige eeuw nam een klein 
aantal Dedemsvaarters zich voor om 
de oude gashouder in ere te herstel-
len. In het rĳksmonument vind je nu 
een theaterzaal, die je nergens anders 
vindt in Nederland!
Oude Zuidwolderstraat 13, Dedems-
vaart. www.gashouderdedemsvaart.nl

Bioscoop Movieskoop
Cinemas
In de bioscoop draaien alle populaire 
films van dit moment - ook de kinder-
films. In 2 zalen kun je zelfs nog kiezen 
voor  VIP of VIP DeLuxe stoelen. Je 
bepaalt zelf hoe luxe je wil zitten.
Badhuisplein 3, Hardenberg.
www.bioshardenberg.nl

Kunstroute centrum
Hardenberg
Benieuwd naar alle kunst in Harden-
berg? Loop eens mee met de kunst-
route, daar kom je alle kunst tegen!
De route is af te halen bij het
Informatiepunt Regio Hardenberg
 of te downloaden via
www.visithardenberg.nl/kunstroute

www.visithardenberg.nl/kunst
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Cultuur

Er zĳ n meerdere routes gratis te downloa-
den via www.visithardenberg.nl/fietsen

Ontdek de voormalige
gemeente Avereest
Met een terugblik op het verleden 

laat de Historische Vereniging Avereest je de 
‘smaak’ van de 19e eeuw beleven tĳ dens een 
43 kilometer lange tocht. De uitgave van de 
HVA werd in 2010 in een nieuw jasje gesto-
ken: Hedendaags genieten van het unieke 
en eeuwenoude beeklandschap Het Reest-
dal. Ontdek ook de oorsprong van de Reest.
Parkeer de auto naast school De Zeven 
Linden, Langewijk 166, Dedemsvaart.

Mountainbike route
In de bosrĳ ke omgeving van Har-

 denberg is een prachtige moun-
tainbike route van 23 kilometer aangelegd. 
Je fi etst over brede zanderige boswegen, 
afgewisseld met lange stukken deels verhar-
de singletrack. Start is bij de parkeerplaats 
recreatieplas de Oldemeijer in Rheeze.

Verhalenpunt Vechtdal
Op 30 plekken in het Vechtdal zĳ n

 verhalen te beluisteren bĳ  zoge-
naamde verhalenpunten. Het enige dat je 
hiervoor hoeft te doen is een paar keer trap-
pen op een pedaal en een druk op de knop. 
Luister naar de verhalen over het klooster 
in Sibculo, de veldslag bĳ  Ane en Napoleon 
bĳ  de Loozensche Linie. In de gemeente 
Hardenberg vind je de verhalenpunten 
bij Gramsbergen, Slagharen, Sibculo, de 
Loozensche Linie, Diffelen, De Krim en Ane. 
Ook is er een verhaalpunt op de grensover-
gang tussen Gramsbergen en Laar.

Fiets mee met Joggem
De eerste kinderfi etsroute

 vertelt het verhaal van de Slag bĳ  
Ane, vanuit Joggem. De fi etsroute rondom 
Ane kan gefi etst worden door ouders met 
kinderen en draagt bĳ  aan het op een speelse 
manier in beweging zetten van kinderen. 
Het routeboekje is voor € 1,50 te koop bij het 
museum in Gramsbergen.
De tweede kinderfi etsroute heet ‘Joggem en 
het ontstaan van de Vecht’. In de fi etsroute 
rondom Rheeze-Diff elen gaat Joggem op 
pad met z’n oma. Samen zoeken ze naar de 
geschiedenis en het ontstaan van de Vecht 
en Oma To haalt herinneringen op uit haar 
jeugd. De fi etsroute is zo’n 15 kilometer 
lang. In beide fi etsroutes kun je onderweg 
vragen beantwoorden. De tweede fietstocht 
is te koop bij twee startpunten, restaurant 
De Rheezerbelten en restaurant De Gloepe. 
De kosten voor een boekje zijn € 1,50 per 
stuk.

Toeristisch Opstap 
Punt (TOP)

Er zijn in de gemeente 
Hardenberg maar liefst 
3 TOP’s te vinden, bij 

natuuractiviteitencentrum 
De Koppel in Harden-

berg, bij natuurinforma-
tiecentrum De Wheem in 
Oud Avereest en bij het 
NS-Station in Grams-

bergen. Parkeer hier de 
auto en geniet van een 
kopje koffie, voordat je 

vanaf hier al wandelend, 
fietsend of skeelerend de 
wijde omgeving intrekt.

Banden opgepompt
en picknickmand gevuld?
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Kinderen

Plezier voor
klein en groot
Op vakantie met de kinderen? De 
regio Hardenberg kent tal van leuke 
uitjes voor gezinnen met kleine en 
grote kinderen. Of je nou op zoek 
bent naar een originele speeltuin, 
een bioscoop, zwemstrand, 
natuuractiviteitencentrum of 
pretpark; gemeente Hardenberg 
heeft het!

7

1 Zandverstuiving
Zandverstuiving de Rheezerbel-

ten is een heerlĳ ke plek voor een 
middagje plezier. Het hoge stuifduin 
is perfect om heerlĳ k vanaf te rennen 
of rollen. Neem schepjes mee en een 
grote picknickmand. De kans is groot 
dat de kinderen aan het einde van de 
dag niet meer mee naar huis willen…

2 Wordt opperstalmeester
Weet jĳ  wat er allemaal moet ge-

beuren op een boerderĳ ? Wat eten de 
koeien en de paarden en hoe wordt 
ĳ s gemaakt? Het antwoord op al deze 
vragen kun je ontdekken tĳ dens de 
rondleiding over de boerderĳ . En 
als je de vragen en opdrachten goed 
uitvoert, kun je het diploma 'opper-
stalmeester' en een eigengemaakt 
ĳ sje verdienen. Hoe dit ĳ sje gemaakt 
wordt, kun je tĳ dens de rondleiding 
op de dvd zien.

3 Blotevoetenpad
Met een verrekĳ ker de vlinders 

van dichtbĳ  bekĳ ken of met een 
schepnetje waterbeestjes
vangen. Voor iedereen die zin heeft in 
een leuk dagje in de natuur is een be-
zoek aan Natuuractiviteitencentrum 
De Koppel een echte aanrader. Er zĳ n 
wisselende exposities te zien, je kunt 
door de struintuin lopen en in het 
zonnetje zitten op het natuurterras. 
Een feestje voor kinderen is het blote-
voetenpad en de waterspeelplaats in 
de Koppeltuin.

4 Stoere outdoor activiteiten
Kan het jullie niet stoer en span-

nend genoeg? Bĳ  Total Outdoor Vecht-
dal kun je terecht voor avontuurlĳ ke 
outdoor activiteiten zoals paintball, 
quad rĳ den, mountainbiken, vlotten 
bouwen en klimmen.

5 Vogelpark
Begroet worden door Tommy 

de witkuifkaketoe? Dat kan in Vogel 
en pluimveepark Lorkeershoeve in 
Lutten, het grootste en mooiste Vogel-
park van Noordoost Overĳ ssel. Hier 
vind je vele soorten vogels en kun je 
genieten van de aangelegde tuin met 
beelden terwĳ l de kinderen heerlĳ k 
spelen in de speeltuin.

6 Spannende attracties!
Kinderen hebben de dag van 

hun leven in Attractiepark Slagharen. 
Dit jaar uitgebreid met een adventure 
trail, genaamd Black Hill Ranger Path. 
Een plek alleen voor echte avontu-
riers. Beleef het avontuur in Wild 
West Adventure, ga over de kop in de 
nieuwe Gold Rush of zoek de hoogte 
op in de Sky Tower. Doe je het liever 
wat rustiger aan? De olifantjes doen 
het altĳ d goed, net als de Monorail. 
In de weekenden, op feestdagen en in 
de vakanties beleef je veel plezier bĳ  
de wervelende theatershows en het 
unieke straattheater.

7 Van kanoën tot abseilen
Voor het huren van kano’s, 

kajakken en sloepjes kun je terecht 
bĳ  Expedition Outdoor. Maar dat is 
echt niet het enige dat je er kunt 
doen. Tokkelen, Highland games, 
arrowbattle of een Wie is de molspel, 
eendentour of Save the city; voor 
een gezellige groepsactiviteit ben je 
hier aan het goede adres. Expedition 
Outdoor is gevestigd bĳ  het prachtige 
terrein van Landhoeve De Zwiese.

8 Mad Monkey Jungle
Gramsbergen

Een overdekte speeltuin doet het 
altĳ d goed bĳ  kinderen. Kom klim-
men en klauteren in de Mad Monkey 
Jungle op vakantiepark ’t Hooge 
Holt in Gramsbergen. Terwĳ l de Mad 
Monkeys aan het apenkooien zĳ n, 
kunnen ouders genieten van een kop 
koffi  e, een lunch of diner. Kĳ k voor je 
bezoek op de website voor eventuele 
reserveringen of openingstĳ den.

9 Monkey Town Hardenberg
Het gloednieuwe indoor speelpa-

radĳ s. Kom spelen, klimmen en klau-
teren bĳ  Monkey Town Hardenberg! 
Kinderen kunnen in het overdekte 
speelparadĳ s klimmen en klauteren, 
glĳ den van glĳ banen, kruipen door 
tunnels en springen op de trampoli-
nes. Of spelen met superlego, ravot-
ten in de ballenbakken en voetballen 
of basketballen in de extra grote 
voetbalkooi. Daarnaast is er voor de 
allerkleinsten een grote peuterhoek, 
die speciaal voor de ouders extra 
overzichtelĳ k is ingericht. Kĳ k voor je 
bezoek op de website voor eventuele 
reserveringen of openingstĳ den.

Zandverstuiving de Rheezerbelten
Grote Beltenweg 2, Rheeze

Hoeve Bosman
Posthoornweg 38, De Krim

Natuuractiviteitencentrum De Koppel
Vechtstraat 8, Hardenberg

Total Outdoor Vechtdal
Grote Beltenweg 17, Rheeze

Attractie- & Vakantiepark Slagharen
Zwartedijk 37, Slagharen

Vogel en pluimveepark De Lorkeershoeve
De Kerkdijk 26, Lutten

Expedition Outdoor
Hardenbergerweg 27, Loozen

Vakantiepark ’t Hooge Holt
Boslaan 1, Gramsbergen

Monkey Town Hardenberg
Grote Beltenweg 1, Hardenberg
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OnderwerpZwemmen

Openluchtzwembaden
Met heerlĳke temperaturen, lekker afkoe-
len in een openluchtzwembad. Op warme 
dagen is een dagje zwemmen in een van 
de openluchtzwembaden in de regio zeker 
aan te bevelen. De zwembaden liggen in 
de prachtige natuur van Overĳssel. Het is 
een paradĳs voor elke zwemliefhebber. De 
verschillende zwembaden beschikken over 
een zonneweide en diverse zonneterrassen. 
Regelmatig worden er in de zwembaden 
activiteiten georganiseerd, zoals een spelle-
tjesmiddag of een disco avond.
 
Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug is meer 
dan terecht twee keer verkozen tot het 
mooiste openluchtbad van Nederland. Het 
zwembad ligt midden in het Heuveltjesbos 
aan de rand van het prachtige Reestdal. 
Het bad heeft drie verwarmde baden met 
duikplanken, glĳbanen en verschillende 
speeltoestellen. Ook in De Krim en Klooster-
haar is het mogelĳk om een duik te nemen 
in mooie, goed onderhouden zwembaden. 
Zwembad Hattemat in Gramsbergen is dit 
jaar uitgebreid met een nieuw spraypark. 
Dit park bestaat uit diverse sproeiers en 
speelmogelĳkheden voor kinderen. De in-
teractieve waterspeelplaats is het verlengde 

van het peuterbad en stimuleert kinderen 
om op een actieve manier met water te 
spelen.
 
Zwemplassen
Waar je ook kĳkt, je ziet water, zandvlak-
tes en bossen om je heen. Dat is nog eens 
heerlĳk zwemmen: in een meertje midden 
in de natuur! In de regio Hardenberg hoef je 
niet ver te zoeken om zo’n mooie zwemplas 
te vinden. Ben je gek op water en kun je het 
niet laten een duik te nemen in een zwem-
plas? In Dedemsvaart ligt de Kotermeerstal, 
in Hardenberg de Oldemeĳer en in Sibculo 
de Spartelvĳver. Actuele zwemwaterkwali-
teit van buitenwateren vind je op de website 
www.zwemwater.nl.

Binnenbaden
Is het een koudere dag maar wil je toch 
lekker zwemmen? Bezoek dan een overdekt 
zwembad. Het overdekte zwembad De Slag, 
aan de Sportboulevard Hardenberg is een 
modern zwembad met een wedstrĳdbad. 
Ook is dit zwembad met een apart peuter- 
kleuterbad zeer kindvriendelĳk. 
Op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur, 
op vrĳdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en 
zondag van 11.00 tot 13.00 uur drĳven er 

speelobjecten in het water.
Het overdekte zwembadDe Kiefer in De-
demsvaart is een wedstrĳdbad waar gelegen-
heid is tot recreatief zwemmen, zwemlessen 
en zwemmen voor doelgroepen.
 
Zwembaden bij campings
In de omgeving zĳn er tientallen cam-
pings met een zwembad waar je heerlĳk 

kunt vertoeven. Bĳ bĳvoorbeeld camping 
het Stoetenslagh is zelfs een geheel bin-
nenstrand te vinden om een tropische sfeer 
te proeven. Het is goed om in de zomer eerst 
te kĳken op de website van de camping of 
je kan zwemmen op de camping als je geen 
campinggast bent.
 
Ontdek waterpark Aqua Mexicana
Houd je van water, slingerende glĳbanen, 
bubbels en het strand? Kom dan naar Attrac-
tie- & Vakantiepark Slagharen en ontdek het 
subtropische waterpark Aqua Mexicana.

Zwemmen in en 
rondom Hardenberg
Wil je een verfrissende duik nemen? Dan 
is de regio Hardenberg de aangewezen 
plaats. Zowel in de stad Hardenberg als 
in de omgeving kun je uitstekend terecht 
voor een dagje waterpret. Dit valt natuurlijk 
gegarandeerd bij jong en oud in de smaak!

Badkleding? Check! 
Handdoeken? Check! 
Veel (zwem)plezier!
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Streekproducten

1 Bierbrouwerij Mommeriete
Bierbrouwerĳ  Mommeriete in 

Gramsbergen is een prachtige plek 
voor een lokaal biertje. De brouwe-
rĳ  is gevestigd in een eeuwenoud 
huiskamercafé. Het authentieke café 
met terras aan het water is elke dag 
geopend vanaf 10.00 uur. Je kunt er 
terecht voor rondleidingen, bierproe-
verĳ en en workshops bierbrouwen en 
natuurlĳ k voor een lekker drankje op 
het terras!

2 De Bessentuin
Wil je zelf de handen uit de 

mouwen steken? In de bessentuin van 
de familie Lubben kun je in de oogst-
tĳ d de bessen, frambozen en bramen 
zelf plukken. Blauw, rood of zwart, 
de bessen zĳ n stuk voor stuk heerlĳ k. 
Na het plukken kun je lekker het 
terras op voor een kop koffi  e met een 
lekkernĳ  van blauwe bessen. Bĳ  De 
Bessentuin vind je ook een boerderĳ -
winkel. De Bessentuin is geopend van 
juni tot en met september.

3 Aspergeboerderij
Het Nijenhuis

Voor verse asperges of aardbeien en 
andere streekproducten rechtstreeks 
van het land, ga je naar Het Nĳ enhuis. 
Tĳ dens de Tour d’asperges leer je hoe 
de asperge gestoken, gesorteerd en 
verwerkt wordt. De boerderĳ  in Dif-
felen heeft een kookstudio, boerderĳ -
winkel en zonnig terras. Nieuw! Proef 
eens een aspergebiertje. En vanaf nog 
meer nieuws: vanaf deze zomer kun 
je namelĳ k ook overnachten in de 
B&B bĳ  de Aspergeboerderĳ .

4 Wijngaard De Lutter Esch
Bezoek wĳ ngaard De Lutter 

Esch en laat je rondleiden door de 
wĳ ngaard met wel honderden wĳ n-
stokken. De blauwe en witte druiven-
trossen lachen je toe. De Lutter Esch 
verzorgt niet alleen rondleidingen, 
maar ook proeverĳ en en workshops.

5 Hoeve Bosman
Bĳ  Hoeve Bosman wordt echt 

boerenĳ s gemaakt. Op de boerderĳ  
kunnen kinderen het boerenleven 
ontdekken via het Klompenpad.
Geniet daarna op het terras van een 
kop koffi  e of thee of proef het heer-
lĳ ke, ambachtelĳ ke ĳ s. In de boer-
derĳ winkel vind je allerlei lekkere 
streekproducten. 

6 De Reestlandhoeve
Wĳ n van De Reestlandhoeve,

daar zit muziek in! Tĳ dens het groei-
seizoen hoor je klassieke muziek in 
de wĳ ngaard. Muziek die een gunstig 
eff ect heeft op de gezondheid van 
de wĳ nstokken. De druiven worden 
biologisch geteeld en vormen de basis 
van de Reestlander wĳ n.

7 Shiitake Kwekerij Haveman
De shiitake is een paddenstoel 

van Japanse afkomst en een echte 
lekkernĳ . Vooral als het op de biologi-
sche manier is geteeld zoals Shiitake 
kwekerĳ  Haveman dat doet.
Wil je meer weten over de teelt van 
deze bĳ zondere paddenstoelen? Have-
man geeft avontuurlĳ ke groepsrond-
leidingen in het bĳ zondere kwekers-
bos, met een smaakvol kopje shiitake 
soep als afsluiter.

8 Brouwerij Avereest
Brouwerĳ  Avereest is een jonge 

brouwerĳ  met de ambitie om verschil-
lende brouwers, met ieder hun eigen 
stĳ l, te laten samenwerken. Boven in 
de brouwerĳ  is een gezellig proefl o-
kaal waar de bieren geproefd kunnen 
worden. In Dedemsvaart wordt van 
begin tot het eind op ambachtelĳ ke 
wĳ ze bier gebrouwen. Kom jĳ  een 
keer proeven?

9 Zuivelboerderij De Waard
Bĳ  het melkveebedrĳ f in het 

mooie Reestdal grazen de koeien 
lekker buiten om de lekkerste melk te 
maken. Een deel van die melk wordt 
verwerkt tot heerlĳ ke zuivel. Dit 
begon als hobby in de keuken maar 
is uitgegroeid tot een professionele 
ruimte. Naast karnemelk en yoghurt, 
wordt er boter, kwark, hangop en vla 
gemaakt.

10 Heemser Zuivelboerderij
Sinds enkele jaren is de regio 

nog een zuivelboerderĳ  rĳ ker. Zĳ  
produceren zuivelproducten van hun 
eigen koeienmelk en bieden een ge-
zond, eerlĳ k en dagvers product. Dat 
proef je! Ze maken zelfs softĳ s van 
eigen koeienmelk, mmm..

De Bessentuin
Bruchterbeekweg 26, Brucht

Bierbrouwerij De Mommeriete
De Oostermaat 66, Gramsbergen

Aspergeboerderij Het Nijenhuis
Rheezerweg 127, Diffelen

Wijngaard De Lutter Esch
Kiezelweg 4, Lutten

Hoeve Bosman
Posthoornweg 38, De Krim

Shiitake Kwekerij Haveman
Luttenoever 2a, Balkbrug

De Reestlandhoeve
Hoofdweg 21, Balkbrug

Brouwerij Avereest
Langewijk 240 b, Dedemsvaart

Zuivelboerderij De Waard
Hoofdweg 22, Balkbrug

Heemser Zuivelboerderij
Sijsamaweg 3, Heemserveen
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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!
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Varen

Varen over 
de Vecht
Wil je de regio Hardenberg 
eens van een andere kant 
bekijken? Vaar dan over 
de Vecht en bewonder de 
mooie natuur, leg je bootje 
aan bij een gezellig terrasje 
of vaar naar Duitsland en 
ontdek Laar! Er zijn vele 
mogelijkheden, ontdek ze 
hier!

Kano varen op de Vecht
Op zoek naar een leuk uitje op het water 
in Hardenberg? Huur een kano of boek een 
afzaktocht vanaf de haven in het centrum 
van Hardenberg.
Kanovaren in het mooie Overĳssel is één 
van de vele activiteiten die je in de regio 
kunt doen. Na een korte instructie over de 
vaar- en stuurtechnieken kun je genieten 
van een mooie tocht over de Vecht; tĳdens 
het kanovaren ontdekt je de prachtige 
natuur van Hardenberg en omstreken in 
Overĳssel.
Een bootje of kano huren kan via Expedition 
Outdoor en Total Outdoor vanaf de haven in 
het centrum van Hardenberg.

De Vechtezomp
Verwonder je over de verhalen over de 
geschiedenis van de Vechetzomp. Met de 
zomp kom je op allerlei stille plekken  die je 
te voet of met diepere boten niet bereikt. De 
Vechtezomp wordt elektrisch aangedreven 
en is fluisterstil, zo kun je bĳna geruisloos 
van de mooie natuur van de rivier de Vecht 
genieten. De accu’s van de zomp worden 
geladen met door zonnepanelen opgewek-
te stroom. Stap aan boord en vaar over de 
grens naar het Duitse Laar of Coevorden 
in Drenthe. Er is onderweg genoeg te zien! 
In deze coronatĳd vaart de Vechtezomp 2 
keer op een dag naar het Duitse Laar. Maar 
je moet wel van te voren reserveren, er 
kunnen maar een beperkt aantal passagiers 
mee. Reserveren doe je via www.vechte-
zomp.nl of bel 06 102 586 30.
De opstapplaats is bij Bierbrouwerij Mom-
meriete in Gramsbergen. Wanneer je klaar 
ben met varen kun je in het Schipperscafé 
genieten van een lekker biertje of wat 
anders!

 
 
 

 
 
 
 
 
Le Bateau de Napoleon
Boottochten over de Overĳsselse Vecht. Het 
vaargebied bevindt zich tussen De Haandrik 
en Hardenberg (natuurcentrum De Koppel). 
Op de Overĳsselse Vecht kun je genieten 
van de uiterwaarden met zĳn prachtige 
veldbloemen en grazige weiden van het 
Vechtdal.
Oog in oog met een koe, paard, weide- of 
watervogel. Er is zoveel moois aan de oevers 
van de Vecht.  De boot biedt plaats aan 
ruim 35 personen en is uitgerust met een 
electrische schaarlift, toegankelĳk voor 
o.a. rolstoelen, tevens is er een makkelĳke 
instap voor gasten die moeilĳk ter been zĳn 
en voor de kleintjes zĳn er zwemvesten.
Alle informatie over Le Bateau de Napoleon 
(locatie, een afspraak maken) vindt u op de 
website: www.denapoleon.nl.

Sloepje huren
Vanuit de haven in het centrum van Harden-
berg kun je ook een sloepje huren. Je kan 
hiervoor terecht bĳ Expedition Outdoor. Met 
de sloepen is het mogelĳk om een prachtige 
tocht te maken over de Vecht. Omdat er 
wordt gevaren met 4 pk buitenboordmoto-
ren is een vaarbewĳs niet nodig. Iedereen 
mag er dus mee varen.
De opstapplek voor de sloepen en de kano’s 
is in de haven in Hardenberg. 
Adres: Gedempte Haven 4 in Hardenberg
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De haven van Hardenberg 
is vernieuwd.
De haven heeft onder meer 
vernieuwde drijvende steigers 
gekregen. De brede steigers 
zijn voorzien van zogenaamde 
vingersteigers, die ervoor zorgen 
dat de meeste boten in een 
eigen box liggen. De dubbele 
hoofdsteiger en de steigers aan 
de promenade zijn bedoeld voor 
vaste ligplaatsen. Ook is er plek 
voor de verhuur van boten. De 
nieuwe steigers zijn voorzien 
van watertappunten, elektrische 
oplaadpunten en kunnen ’s nachts 
worden afgesloten. Gebouw 
Docks wordt de uitvalsbasis van 
de vrijwillige havenmeesters van 
Watersportvereniging Harden-
berg. Het havengebouw krijgt 
voorzieningen voor passanten en 
lichte horeca. Daarover zijn de 
gesprekken momenteel gaande. 
Er wordt gesproken over een 
mogelijke tweede fase. Betrok-
ken partijen willen kijken of het 
mogelijk is om de parkeervoorzie-
ning Gedempte Haven weer in te 
richten als haven en zo dit stukje 
Hardenberg in ere te herstellen.

Haven

Dat het water in trek is bĳ veel 
mensen bleek al snel toen de 
nieuwe haven in Hardenberg 

moest worden ingericht. Watersport-
vereniging Hardenberg, die de haven 
in beheer heeft, was de vĳftig vaste 
ligplaatsen zo kwĳt. “Niet zo gek”, 
zegt voorzitter Everhard Brunink, 
“want met de Vecht heb je goud in 
handen. Het Vechtdal ziet er echt to-
taal anders uit vanaf het water. Je ziet 
eilandjes en strandjes en de mooiste 
stukken natuur.” 
 
Naast de vaste ligplekken zĳn er 
plekken voor passanten, die vanuit 
de haven een prachtige uitvalsbasis 
hebben om het Vechtpark en het cen-
trum van Hardenberg te ontdekken. 
Ook meert rondvaartboot Le Bateau de 
Napoleon regelmatig aan in de haven. 
(zie pagina 63) 

Het water op 
Wil je het Vechtdal eens vanaf het 
water beleven? Vanuit de haven in 
Hardenberg zĳn er verschillende 
mogelĳkheden om het water op te 

gaan. Expedition Outdoor verhuurt 
sloepjes en motorboten, die je vooraf 
kunt reserveren via de website (www.
expeditionoutdoor.nl). Een vaarbe-
wĳs is niet nodig. 

Ben je liever in beweging? Huur dan 
een supboard of een Canadese kano. 
Wie wat meer van de omgeving wil 
zien en voldoende spierkracht heeft, 
kan kiezen voor een afzaktocht. Er 
zĳn drie varianten, waarbĳ de laatste 
je zelfs tot Ommen brengt. 

Vanaf de kade 
Houd je je voeten liever droog? Ook 
vanaf de kant is het havengebied een 
bezoekje waard. De haven is ook het 
startpunt van de nieuwe game Save 
the City. Een leuke puzzeltocht voor 
het hele gezin die jullie op een leuke 
manier kennis laat maken met Har-
denberg en haar historie. Halverwege 
de zomer is ook de horecavoorzie-
ning in het havengebouw gereed, 
zodat je dan vanaf twee unieke 
plekken kunt genieten van een hapje 
en drankje aan het water.

Moderne haven 
zorgt voor meer 
waterbeleving 
in Hardenberg 
De haven in Hardenberg heeft 
een metamorfose ondergaan. Met 
nieuwe steigers, meer ruimte voor 
bootjes en een havengebouw met 
diverse voorzieningen is Hardenberg 
klaar voor meer waterbeleving 
op de Vecht. De terrassen 
rondom en een boeiend aanbod 
activiteiten maken de haven een 
aantrekkelijk verblijfsgebied voor 
watersportliefhebber en toerist. 
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Natuur & Geschiedenis

Geniet van 
natuur en 
geschiedenis
In de mooie regio Harden-
berg is genoeg te zien en te 
beleven, musea, tuinen en 
wandel eens de panelenroute 
in Gramsbergen!

Wandeling in eeuwenoud gebied
De Groote Scheere is een prachtig natuur-
gebied van ongeveer 800 ha. Het is een oud 
cultuurlandschap met een eeuwenoude es 
(de Holthoneres) en karakteristieke boerderijen. 
Je kunt er een wandeling maken. De wandeling 
start bij de Ganzenhoeve, de gerestaureerde 
boerderij waarin een restaurant gevestigd is.
De Ganzenhoeve, Holthonerweg 9 in Holthone.

DOEN!

MUSEA

Oale Meestershuus - 
Streekhistorisch museum
Hier kun je zien hoe de mensen 
vroeger leefden in Slagharen en 
omgeving. Ook zĳn er wisselende 
exposities. 
Herenstraat 24, Slagharen, tel. 0523- 
684111, www.museumslagharen.nl

Streekmuseum de Kalkhovens - 
Bekijk een echt turfschip
Op het kalkoventerrein vind je drie 
gerestaureerde kalkovens, een les-
huis, een gashouder, een turfschuur 
en ook nog een authentiek turfschip. 
Hier kom je alles te weten over de 
schelpkalkproductie. Het museum is 
vanaf 16 juni 2021 weer open. Ope-
ningstĳden: woensdag-, donderdag- en 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Kalkovenwieke 1 in Dedemsvaart, 
tel. 0523-615810, www.hvavereest.nl.

Landbouwmuseum Avereerst - 
Unieke collectie landbouwmachi-
nes, gereedschappen en huisraad
In een eigentĳds, gerestaureerd indus-
trieel gebouw wordt je meegenomen 
in het boerenleven tot halverwege de 
twintigste eeuw. Dit is het tĳdperk 
dat paarden het land bewerkten, er 
met de hand gemolken werd en het 
hele gezin werd ingezet om brood op 
de plank te krĳgen. Voorlopig alleen 
nog open op afspraak.
Langewijk 240b in Dedemsvaart, 
www.landbouwmuseumdedemsvaart.nl

Museum ‘t Stadhuus Hardenberg - 
Archeologische vondsten en 
historische gebruiksvoorwerpen
In historisch museum ‘t Stadhuus kun 

je terecht voor een thema expositie 
over onderwĳs, archeologische vond-
sten, historische gebruiksvoorwerpen 
en Saksische klederdracht. Toegang is 
gratis. Groepen op afspraak.
Voorstraat 34 in Hardenberg, 
tel. 0523-265624, 
www.hardenberg.mijnstadmijndorp.nl

TUINEN

De vijvertuinen van Ada Hofman - 
30 modeltuinen met 50 vijvers
Ada Hofman is er in geslaagd om 
één van de grootste verzamelingen 
planten, struiken en bomen van ons 
land bĳeen te brengen. In de vĳvers 
en ook in de tuin zĳn veel dieren 
uitgezet, o.a. ringslangen, kikkers, 
hazelwormen, diverse vissoorten, 
salamanders en hagedissen. Uniek is 
ook de daktuin met vĳver. Vanaf de 
daktuin geniet je van een schitterend 
overzicht over de vĳvertuin.
Westeindigerdijk 3 in Loozen, 
www.devijvertuinenvanadahofman.nl

Tuinen van Mien Ruys
In Dedemsvaart ligt een groen monu-
ment van 25.000 m2 dat is ontstaan 
door de creativiteit en het enthousi-
asme van één vrouw. Tuinarchitect 
Mien Ruys heeft zeventig jaar lang 
haar ideeën over beplantingen en 
tuinarchitectuur gebruikt om een fas-
cinerende tuin te maken. De bĳzon-
dere tuinen Mien Ruys zĳn bekend 
tot ver in het buitenland en zĳn ware 
kunstwerken.
Moerheimstraat 84, Dedemsvaart, 
tel. 0523-614774, 
www.tuinenmienruys.nl

Vloeivelden De Krim
In de gemeente Hardenberg ligt ten 
zuidoosten van De Krim een bĳzonder 
interessant vogelgebied: de Vloei-
velden De Krim. Het gebied is van 
oorsprong een spoelwaterbassin van 
aardappelmeelfabriek AVEBE. Nadat 
de fabriek in 1990 stopte werd het ge-
bied steeds aantrekkelĳker voor heel 
veel vogelsoorten.
Verkavelingsweg, De Krim

De Kruidenhoeve
De Kruidenhoeve heeft natuurvrien-
delĳke sier-en kruidentuinen rond 
een oude rietgedekte Saksische 
boerderĳ in het idyllische Reestdal. 
De tuin is meer dan 4000 m2 groot. 
In juni/juli/augustus elke dinsdag en 

woensdag open van 12.00 tot 17.00 uur. 
Groepen op afspraak. Kinderen kun-
nen het SpeurNeuzenPad volgen.
Den Oosterhuis 10 in Balkbrug, 
tel. 0523-656049, www.kruidenhoeve.nl

OP BEZOEK BIJ DE MOLENAAR

De Anermolen
Bĳ de Anermolen kom je alles over 
de molen te weten tĳdens een 
excursie of rondleiding.
Anerveenseweg 26 in Ane, tel. 0523-
268009. Kijk voor openingstijden op 
www.anermolen.nl

De Oelemölle
De achtkantige stellingkorenmolen 
De Oelemölle, uit 1533, staat op de 
Rĳksmonumentenlĳst. Bĳ voldoende 
wind kun je op donderdag en zater-
dag van 14.00-17.00 uur de draaiende 
wieken zien.
Molenplein in Hardenberg, 
tel. 0523-260094.

Korenmolen De Star
Bĳ Korenmolen De Star kun je am-
bachtelĳk gemalen meel kopen voor 
ambachtelĳk brood of pannenkoeken. 
Tevens het startpunt van twee molen-
paden door de Ommerschans en het 
Reestdal. Kom ook een kĳkje nemen 
in De Broodmolen, de nieuwe open 
bakkerĳ bĳ de molen, waar de hele 
dag door eigen verbouwde spelt en 
tarwe worden verwerkt tot heerlĳk 
brood en andere producten.
De Omloop 16 in Balkbrug, tel. 0523-
657071. Kijk voor openingstijden op 
www.molendestar.nl. 

Korenmolen Windlust
Deze molen is sinds de start in 1877 
volop in bedrĳf.
Kijk voor de actuele openingstijden 
op: www.korenmolenwindlust.nl
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Vechtpark 
In Hardenberg is de Vecht altijd dichtbij. Er 
zijn veel manieren om de unieke omgeving 
van de rivier De Vecht te beleven. Vanaf het 
water ervaar je de rust en vrijheid, maar loop 
je ook overal zo de stad in om te kijken wat 
Hardenberg allemaal te bieden heeft op 
winkel- en horecagebied.

Walk of Fame
De Hardenbergse Walk of Fame is 
een eerbetoon aan topsporters. Elke 
tegel staat voor een topprestatie van 
een topsporter. Jaarlijks komen er 
tegels bij die door de sporters zelf 
worden gelegd. De tegels liggen 
in het voetpad van de Gedempte 
Haven naar de Amaliabrug, langs de 
rivier de Vecht in het centrum van 
Hardenberg.

6 

Wandelpromenade
De wandelpromenade langs de Vecht sluit aan 
op het Park Kruserbrink en het gebied Monding 
Oude Radewijkerbeek. Langs de promenade zijn 
verschillende zitplaatsen gecreëerd, waar je kunt 
gaan zitten en genieten van het uitzicht. De wan-
delpromenade verbindt de stad met de rivier.

5

Leuke terrasjes 
om even bij te komen
Langs de oevers van de Vecht kun je ook culinair genieten. Het groe-
ne en stijlvolle terras van Amused ligt direct aan het water en nodigt 
uit tot een avondje zomers tafelen. Geniet van het prachtige uitzicht 
op de haven en de Vecht en van de heerlijke gerechten die worden 
geserveerd. Ook het terras van De Troubadour ligt direct aan de 
Vecht en is een perfecte plek voor een borrel of diner aan het water. 

Overlaat
Deze waterbouwkundige constructie is 
opgebouwd uit 2500 blokken beton en zorgt 
ervoor dat bij hoog water de Vecht gecon-
troleerd kan overstromen in het achter-
gelegen park. De Overlaat is in meerdere 
opzichten ook functioneel. Hij wordt ook 
gebruikt als publiekstribune bij een evene-
ment.

4 
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Vechtpark

Park Kruserbrink
Het Park Kruserbrink is mooi inge-
richt met goede wandelpaden, sier-
lijke beplanting, speelvoorzieningen 
en een heuse skatebaan. Ook is er 
een sortimentstuin waar je een kijkje 
kunt nemen.

7 

Vertoeven op het water
Op de Vecht is het ook heerlijk vertoeven. Zwemmen, ka-
noën, kajakken, sloepvaren, een bootje huren of een mooie 
rondvaart. Er zijn meerdere aanbieders rondom het haventje.

8

De Koppel
Langs de Vecht is De Koppel te 
vinden. Dit natuuractiviteitencen-
trum is zeker een bezoekje waard! 
Bij De Koppel is van alles te zien en 
beleven over water, natuur en duur-
zaamheid in de regio Hardenberg.  
Exposities, de natuurontdekhoek 
met onder meer uilenballen pluizen 
en het zintuigenspel, doe-activitei-
ten en speurtochten. Neem ook een 
kijkje in de Koppeltuin. De Koppel is 
vrij te bezoeken.

1 

Koeien in het Vechtpark
Vlakbij het centrum ligt het Vechtpark. Een prachtige natuur-
gebied waar je zelfs koeien los ziet lopen. Wees gerust. Deze 
koeien horen hier. Zij zijn eigenlijk de echte beheerders van het 
Vechtpark. Ze voorkomen dat het Vechtpark binnen de kortste 
keren dichtgroeit en tegelijk zorgen ze voor een fraai Hollands 
plaatje. Het Vechtpark is vrij te bezoeken.

2 Unieke natuurlijke 
wildwaterkanobaan
In het gebied rond de monding van de Mo-
lengoot in het Vechtpark Hardenberg ligt een 
unieke wildwaterkanobaan. Het is de eerste 
baan in Nederland die gebruik maakt van het 
natuurlijke verval van een rivier. De baan is al-
leen geschikt voor de geoefende kanovaarder.

3 
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