
www.visithardenberg.nl

In dit boekje vind je alle informatie die 
je tijdens je verblijf nodig hebt. Een 
handige plattegrond met de belangrijkste 
bezienswaardigheden en allerlei tips!

De regio Hardenberg is onderdeel van 
het Vecht- en Reestdal, door de prachtige 
natuur is het een perfecte vakantieregio. 

Met de Vecht in ons gebied kun je 
hier lekker varen, maar ook kun je 
wandelen of fietsen in één van de mooie 
natuurgebieden. Er is voor ieder wat wils!

WANDEL 
JE MEE?

ONTDEK DE REGIO 
PER FIETS!

BELEEF DE REGIO 

VANAF HET WATER

SPETTER, SPIETER, 
SPATER..

KENNEN JULLIE 
JOGGEM AL? TUINEN

Regio Hardenberg biedt namelijk 
volop ruimte om te wandelen! Dus 
trek je wandelschoenen aan en ontdek 
het Vechtdal en Reestdal te voet. 
Hardenberg biedt je een netwerk aan 
wandelroutes. Wandelen met behulp 
van het wandelnetwerk is leuk en 
simpel. Grenzen bestaan niet, voor je het 
weet wandel je in de gemeente Ommen 
of Duitsland. Ontdek de mooiste en 
leukste routes via 
www.visithardenberg.nl.

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. 
Kijk voor de mooiste en leukste routes 
op www.visithardenberg.nl/fietsen. 
Houd je van iets meer actie? 
Kies dan voor een MTB-route: 
www.visithardenberg.nl/mtb.

Joggem beleeft wandelend en fietsend 
veel in de regio Hardenberg. Zo ontdekt 
hij de geschiedenis van de regio 
Hardenberg op een sportieve wijze. Hij 
leert over de Slag bij Ane, ontdekt het 
Vechtpark in Hardenberg, 
samen met zijn oma leert 
hij over het ontstaan 
van de Vecht en ontdekt 
hij samen met zijn 
neef het klooster 
van Sibculo. NIEUW: 
Vanaf dit jaar is er 
ook een fietsroute 
van Joggem in 
Dedemsvaart.

Ben jij een echte water- en 
vaarliefhebber? Dan moet je zeker eens 
varen op de Vecht. Heb je een eigen 
boot? Of huur een bootje, sloep of kano 
en geniet van de omgeving vanaf het 
water. Na een dagje varen kun je even 
lekker uitrusten bij een van de gezellige 
terrasjes, voor een hapje eten, een 
drankje of een ijsje!
Kijk voor meer informatie op 
www.visithardenberg.nl/varen. 

Gashouder Dedemsvaart
Tegen het einde van de vorige eeuw nam 
een klein aantal Dedemsvaarters zich voor 
om de oude gashouder in ere te houden. De 
gashouder kreeg een enorme facelift, veroverde 
een volstrekt eigen plek in de entree van dit 
eeuwenoude dorp en torent inmiddels fier 
uit boven de beroemde kalkovens. De ruimte 
waar vroeger volop gas was, is tegenwoordig 
vol met gasten. In het rijksmonument vind je 
een theaterzaal, die je nergens anders vindt in 
Nederland! www.gashouder-dedemsvaart.nl 

Bostheater in Gramsbergen
Het Bostheater in Gramsbergen ligt op 
een unieke locatie, in een klein bos aan 
de rand van het stadje. Tussen bomen en 
varens zijn er optredens van Ancora en De 
Sjompiesingers (27 mei), pianist Jan Vayne 
& slagwerker Jan Wolfkamp (26 juni), de 
Comedy Camper (23 juli), toneelclub DITO 
(13 augustus), Heinoos (19 augustus) en 
Ocobar speelt Clapton (23 september). Kijk 
voor meer informatie op 
www.gramsbergen.nl/evenementen.

OPENLUCHTZWEMBADEN
• Het Heuveltjesbosbad - Balkbrug 
• Zwembad Hattemat - Gramsbergen 
• Zwembad Onder Ons - De Krim
• Zwembad De Bargn’s - Kloosterhaar

ZWEMPLASSEN
• De Kotermeerstal - Dedemsvaart
• De Spartelvijver - Sibculo
• De Oldemeijer - Hardenberg

WATERPARK 
• Aqua Mexicana - Attractie-&
  Vakantiepark Slagharen

Actuele zwemwaterkwaliteit van 
buitenwateren vind je op de website 
www.zwemwater.nl.

BINNENBADEN
• Zwembad de Slag - Hardenberg
• Zwembad de Kiefer - Dedemsvaart 

Kijk voor meer informatie op www.
visithardenberg.nl/zwemmen

Wil je een verfrissende duik nemen? 
Dan is de regio Hardenberg de 

aangewezen plaats. 
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Wil je meer informatie over wandel- 
en fietsroutes of misschien een 
kaart kopen? Dat kan bij onze 
toeristische informatiepunten:

•  Informatiepunt 
 Hardenberg

• Anjerpunt
 Gramsbergen

• Anjerpunt De Koppel
 Hardenberg

Geniet van natuur en de geschiedenis 
in de mooie regio Hardenberg. Er is 
genoeg te zien en te beleven, waaronder 
verschillende tuinen en het het 
Vechtpark.

DE VIJVERTUINEN VAN ADA HOFMAN
30 modeltuinen met 50 vijvers

TUINEN VAN MIEN RUYS
Bijzondere tuinen dankzij het werk van 
wereldberoemde Mien Ruys

VLOEIVELDEN DE KRIM
Een bijzonder interessant vogelgebied

DE KRUIDENHOEVE
Natuurvriendelijke sier- en kruidentuinen 
in het idyllische Reestdal

VECHTPARK HARDENBERG
Mooi, parkachtig rivierenlandschap door 
het centrum van Hardenberg.

Openluchttheater Avereest
www.openluchttheateravereest.nl K
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www.kunstinhardenberg.nl K
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www.gramsbergen.nl/evenementen K
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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, zoals bieren, 
kazen, zuivel en wijnen. 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! Kijk op www.
visithardenberg.nl/streekproducten.

STREEK
PRODUCTEN

FIJN DAT
JE ER BENT!

Dagje shoppen? 
De regio kent verschillende winkelgebieden, 
bijvoorbeeld in Dedemsvaart en Hardenberg. 
Je kunt in de regio Hardenberg ook shoppen 
tijdens de verschillende koopzondagen. 
www.stadhardenberg.nl of 
www.indedemsvaart.nl 

Van alle markten thuis
Weekmarkt Hardenberg 
• maandag 8.00 - 13.00 uur
Weekmarkt Dedemsvaart
• woensdag 8.00 -13.00 uur

Theater de Voorveghter, Dina en 
Gashouder Dedemsvaart starten met 
hun programma vanaf september/
oktober. Maar je kunt in de 
zomermaanden wel genieten van een 
leuke film in bioscoop Hardenberg. 
Welke film kies jij? Kijk voor alle films op 
www.bioshardenberg.nl

CULTUUR 
SNUIVEN

SHOPPEN

Theater Voorveghter - Hardenberg
www.voorveghter.nl.

Theater Dina - Dedemsvaart
www.theaterdina.nl

18 aug 
Zomersmaak Viva Espana
Hardenberg

18 en 19 augustus 
Slobberfeest 
Hardenberg

20-aug. 
Strawberry Fields Festival 
Dedemsvaart

20-aug. 
Kiezelrock 
Lutten

25 aug 
Zomersmaak Holland
Hardenberg

26 augustus t/m 3 september 
Gramsbergen Lichtstad 2022 
Gramsbergen

27-aug. 
FunRun Balkbrug 
Balkbrug

27-aug. 
Pleinfestijn Hardenberg 
Hardenberg

3 en 4 september 
Race event 
Hardenberg

10-sep.
Vechteendjes race
Hardenberg

14-sep. 
Truckersdag Hardenberg 
Hardenberg

14-sep. 
mijn fysio Klepperstadloop 
Hardenberg

17-sep. 
Oldtimertrekkertourtocht 
Hoogenweg

17-sep. 
De Toren Taptoe 2022 
Hardenberg

18-sep.
Dirty Monkey Run 
Gramsbergen

23 en 24 september
Rukfest
Holtheme

25-sep. 
Kunstmanifestatie
Gramsbergen

1-okt. 
Qmusic: The Party XXL 
Hardenberg

2-okt.
Bockbierfestival
Gramsbergen

2-okt. 
Najaarsloop Dedemsvaart 
Dedemsvaart

8-okt.
Geweld uut de boerschop
Bergentheim

11 en 12 november 
Mini Dakar Hardenberg 
Collendoorn

19-nov. 
9e Off the Roadrit Balkbrug 
Balkbrug

16 en 17 december 
Moonlight Shopping
Dedemsvaart

A



TIPS VOOR 
KINDEREN

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; regio 
Hardenberg heeft het! Hier volgen 10 tips:

Weet jij wat er allemaal moet gebeuren op een 
boerderij? Wat eten de koeien en de paarden 
en hoe wordt ijs gemaakt? Het antwoord op 
al deze vragen kun je ontdekken tijdens de 

rondleiding van IJshoeve Bosman.

Kom spelen, klimmen en klauteren bij 
Monkey Town Hardenberg! Kinderen kunnen 

in het overdekte speelparadijs klimmen en 
klauteren, glijden van glijbanen, kruipen door 

tunnels en springen op de trampolines.

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 

avonturiers. 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.

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 
mol spel; voor een gezellige groepsactiviteit ben 

je hier aan het goede adres.

Begroet worden door Tommy 
de witkuifkaketoe? Dat kan in 
Vogelpark Lorkeershoeve in 
Lutten, het grootste
en mooiste Vogelpark
van Noordoost
Overijssel.

Kan het jullie niet stoer en spannend 
genoeg? Bij Total Outdoor Events kun 
je terecht voor avontuurlijke outdoor 

activiteiten zoals paintball, quad rijden, 
mountainbiken, vlotten bouwen en 

klimmen.

Een overdekte speeltuin doet het altijd goed 
bij kinderen. Kom klimmen en klauteren in 
de Mad Monkey Jungle op vakantiepark ’t 

Hooge Holt in Gramsbergen. Terwijl de Mad 
Monkeys aan het apenkooien zijn, kunnen 

ouders genieten van een kop koffie, een 
lunch of diner. Mad Monkey Jungle, 

Boslaan 1 Gramsbergen

1 en 2 juli 
Het Allermooiste Feestje 
Sibculo

2-jul. 
Dion Triathlon Hardenberg 
Hardenberg

2-jul. 
Samengestelde 
Menwedstrijd 
Balkbrug

2-jul. 
Boekenmarkt 
Hardenberg

2-jul. 
Dansen aan de Vecht 
Hardenberg

8 en 9 juli 
Balkbrugs Truckfestijn 
Balkbrug

9 en 10 juli 
Barrel Food Truck Fest 
Hardenberg

9-jul. 
Night of the Forest 
Gramsbergen

9-jul.
Bargn's Pop
Kloosterhaar

10-jul. 
koopzondag; muziek in de stad
Hardenberg

14 - 16 juli
Sand in the City
Hardenberg

16-jul. 
Authentieke Rijtuigendag 
Hardenberg

23-jul. 
Bloed, Zweet en Tranen 
Hardenberg

28 juli
Zomersmaak Bella Italia
Hardenberg

26 t/m 29 juli
Hardenbergse fietsvierdaagse
Hardenberg

29 en 30 juli 
Bouwvakfeest Oud Lutten 
Lutten

30-jul. 
Fjordendag/Landbouwdag 
Hardenberg

4 aug 
Zomersmaak Mexico
Hardenberg

1 t/m 6 augustus 
Dedemsvaria 
Dedemsvaart

6-aug. 
Amsterdamse Live muziek 
Hardenberg

6-aug. 
Nostalgische Oogstdag 
Holthone

11 aug 
Zomersmaak Le douce France
Hardenberg

13-aug.
Trekkerslep Balkbrug
Balkbrug
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4) VAN KANOËN TOT ABSEILEN

8) VOGELPARK

2) STOERE OUTDOOR 
ACTIVITEITEN

6) ATTRACTIEPARK 
SLAGHAREN

5) WORD OPPERSTALMEESTER 

10) MONKEY TOWN HARDENBERG

3) BLOTEVOETEN PAD

7) MAD MONKEY JUNGLE 
VAKANTIEPARK ’T HOOGE HOLT

Zandverstuiving de Rheezerbelten is een 
heerlijke plek voor een middagje plezier. De 
hoge stuifduin is perfect om heerlijk 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… Grote Beltenweg, Rheeze

1) ZANDVERSTUIVING

Voor echte avonturiers, jong 
én oud! Dit Uitleefboek staat 

boordevol opdrachten langs bestaande 
wandelroutes of op mooie, stille locaties in het 
Vechtdal. Ontdek nog meer van de omgeving 
met de bijbehorende rugzak. Deze is te huur 
bij Natuuractiviteitencentrum de Koppel en 

Natuurkampeerterrein de Klashorst.
www.visithardenberg.nl/uitleefboek

9) UITLEEFBOEK: 
BELEVEN EN DOEN

TIP! 
BEZOEK EENS 

DE OLDEMEIJER

TIP! 
Wandel ook de 

meerpalenroute in 
Dedemsvaart

De vlinders van dichtbij bekijken of met een 
schepnetje waterbeestjes vangen. Voor iedereen 
die zin heeft in een leuk dagje in de natuur is een 

bezoek aan De Koppel een echte aanrader. Een 
feestje voor kinderen is het blotevoetenpad en de 

waterspeelplaats in de Koppeltuin.
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