
A DV E RTO R I A L

OVERIJSSEL
Wie denkt dat je voor een berg- of waterlandschap naar het buitenland moet, heeft het 
mis. Overijssel is heel divers qua natuur, waarin bergen en eindeloze vergezichten zeker 
niet ontbreken. Die moet je gezien hebben! Wandelen, klimmen, fietsen of mountainbiken, 
weg van de gebaande paden; dit unieke landschap maakt de avonturier in je los en is de 
plek om één te zijn met de natuur. Ontdek bijvoorbeeld het Vechtdal, een fantastische 
vakantiebestemming met indrukwekkende natuurgebieden en magnifieke uitzichten.

BENIEUWD NAAR AVONTUURLIJKE ACCOMMODATIES IN DE NATUUR, MINI-EXPERIENCES  
OF MEER NATUUR IN OVERIJSSEL? KIJK DAN OP WWW.VISITOOST.NL/LONELYPLANET

bergen, water en vergezichten

BUCKETLIST TOP 3 VECHTDAL

#1  DE LEMELERBERG
De Lemelerberg is een indrukwekkend 
natuurgebied dat wordt afgewisseld door 
heide, jeneverbessen, bossen en 
zandvlaktes. Dit maakt de Lemelerberg dé 
plek voor natuurliefhebbers en dus zeker het 
bezoeken waard! Vanaf het voorjaar kun je 
hier de schaapskudde bewonderen. Deze 
natuurlijke grasmaaiers dragen bij aan het 
behoud van het natuurgebied. Voor 
mountainbikers is de Lemelerberg uiterst 
geschikt, want er is zelfs een zwarte route 
voor geoefende mountainbikers en echte 
durfallen. Vanaf augustus is de heide op zijn 
mooist; dan maken de weidse vergezichten 
in het gebied extra indruk vanwege de 
bloeiende paarse heidepracht.

#2  VECHTDALTORENS
Oevers vol eeuwenoude buitenplaatsen, 
varen langs pittoreske dorpen, idyllische 
landschappen, landgoederen, bossen en 
heide; de omgeving van de Vecht in 
Overijssel is bijzonder en veelzijdig. Wie van 
wandelen houdt moet een bezoekje brengen 
aan het Vechtdal. Bezoek bijvoorbeeld de elf 
torens van het Vechtdal; elf speciale plekken 
langs de Vecht met uitzichtpunten. Zoals De 
Stokte in Dalfsen, Distelbelt in Mariënberg, 
Waterschapsheuvel van Junne en Uitkijkpunt 
Loozensche Linie. Wandel een rondje of 
bezoek ze allemaal, maak mooie foto’s en 
geniet van de adembenemende uitzichten. 
De uitkijktoren op de Besthmenerberg mag je 
daarbij niet missen.

#3  BUSHCRAFT
Een wel heel bijzonder avontuur beleef je in 
het Vechtdal tijdens een weekend Bushcraft. 
Bij Natuurcamping de Klashorst maak je in 
een weekend kennis met overleven in de 
natuur, de ultieme uitdaging! Denk bij dit 
survivallen aan hutten bouwen, slapen in de 
buitenlucht, vlotten maken en hout 
sprokkelen om uiteindelijk vuur mee te maken 
en op te koken in de wildernis. Het is een 
weekend vol spanning en daarnaast erg 
leerzaam voor avonturiers in de dop. Ook is 
het de perfecte gelegenheid voor ouders en 
kinderen om samen quality time door te 
brengen. Hier is namelijk geen afleiding van 
televisie of computer, maar wel de ruimte om 
de oermens in jezelf naar boven te brengen!
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