
NATUURACTIVITEITENCENTRUM DE KOPPEL IN HARDENBERG WATERPRET BIJ RECREATIEPLAS DE OLDEMEYER.

MOOIE NATUUR AAN DE VECHT.

Heerlijk Hardenberg
Wie wil genieten van ongeschonden natuur 
en karakteristieke boerderijen moet zeker 
een bezoekje brengen aan de omgeving van 
Hardenberg. Vaar met een kano op de Vecht 
of wandel langs de historische paden. Het 
landschap van Hardenberg grenst tussen 
het Vechtdal en het Reestal wat het de 
perfecte locatie maakt voor een ontdek-
kingstocht. De Vecht stroomt dwars door 
het centrum van Hardenberg waardoor je 
hier optimaal kan genieten in een groene en 
waterrijke omgeving. Geniet van een 
culinaire maaltijd op het terras aan het 
water bij diverse horeca in Hardenberg of 
beleef het ultieme vakantiegevoel tijdens 
een wandel- of fietstocht in de omgeving. Er 
is voor iedereen wat te beleven in en om de 
stad! Ook zijn er tal van streekproducten 
rondom Hardenberg te krijgen. Denk aan 
aardbeien, asperges en boerenijs. 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... 
Komt u ook een keertje kennismaken?

NATUUR: WANDELEN EN FIETSEN
Het Vechtdal is hèt wandelgebied van 
Nederland. Er ligt hier voor 1.500 kilometer 
aan goed onderhouden wandelpaden. Ga 
met de kinderen het bos in of ga voor een 
wandeling langs de Vecht.
Het Pieterpad, de bekendste wandelroute 
van Nederland, loopt ook door het Vechtdal. 
Het ene moment passeert u de rivier de 
Vecht en het andere moment bent u 
omgeven door ongerepte natuur. Wanneer u 
het Pieterpad loopt door het Vechtdal, dan 
zult u versteld staan van de diversiteit van 
pittoreske dorpjes tot landgoederen, bossen 
en heide. Hier komt u zeker weten tot rust!

Rondje Rheeze
Een andere leuke wandelroute is Rondje 
Rheeze. Rheeze is een boerengemeenschap 
die al sinds de vroege middeleeuwen 
bestaat. Het oude dorpsgezicht is be-
schermd en ook buiten het dorp is het mooi 
wandelen. Rondje Rheeze is een wandel-
route waar u 12,8 kilometer kunt genieten 

van de natuur, zo komt u langs verschillende 
mooie natuur en wateren van Staatsbosbe-
heer, zoals recreatieplas De Oldemeyer en 
het prachtige Zwanenmeer. Rust uit met een 
heerlijke cappuccino bij de Rheezer Kamer 
en voor een lekker diner kunt u terecht bij 
de Rheezer Bistro.

De Vechtdalroute en fietsrondjes
De mooiste fietsroute langs de Vecht is de 
Vechtdalroute. Dit is een veelzijdige fiets-
route van maar liefst 245 kilometer lang! De 
route ligt tussen Zwolle en Darfeld (Duits-
land). Al fietsend volgt u de loop van de 
Vecht. Tijdens deze route fietst u door een 
openluchtmuseum. De Vechtdalroute volgt 
namelijk bijna dezelfde route als de Kunst-
wegen fietsroute waardoor u onderweg kunt 
genieten van tientallen kunstwerken. Wilt u 
liever wat korter fietsen, dan bieden de 
fietsrondjes uitkomst. Denk aan Rondje 
Hardenberg-Beerze, Rondje Gramsbergen-
Duitsland of Rondje Reestdal.

BOOTJE VAREN EN WATERPRET 

Vechtpark Hardenberg
Vechtpark Hardenberg is een fraai rivieren-
landschap in het hart van Hardenberg. Het 
Vechtpark is aangelegd om meer ruimte aan 
de rivier, de mens en de natuur te geven. 
Het resultaat is een uniek gebied, waar stad 
en natuur in elkaar overlopen. Op het terrein 
van bijna drie hectare kunnen kinderen 
kennismaken met planten en beestjes. Het is 
een outdoor walhalla voor de actievelingen 
en natuurliefhebbers onder ons. Denk aan 
een wildwaterbaan waar u met kano of kajak 
doorheen kunt, bootcampen, fietsen en 
wandelen. 

Recreatieplas de Oldemeijer
Bij de Oldemeijer zwemt u in natuurlijk 
water, omringd door het groen van de 
boswachterij. Dit is de plek waar natuur en 
recreatie samenkomen. Bij mooi weer is de 
kiosk geopend waar u terecht kan voor ijsjes 
en snacks. De boswachterij is maar liefst 
1000 hectare groot, dus u heeft genoeg 
ruimte om te wandelen of fietsen en de 
omgeving te ontdekken. Voor sportievelin-

gen zijn er mooie mountainbikeroutes 
aangelegd. 

DOE- TIPS VOOR GEZINNEN 

Natuuractiviteitencentrum de Koppel
In het activiteitencentrum van de Koppel 
worden regelmatig buitenactiviteiten 
georganiseerd. Denk hierbij aan een padden-
stoelenexcursie, het uitpluizen van uilenbal-
len of ga rondstruinen door de Koppeltuinen 
achter de Koppel waar u langs de bloemrijke 
graslanden kan wandelen. Daar komt u langs 
een grote vijver met vuurplaats, moestuinen, 
heemtuinen, broeihopen en een bijen- en 
insectenhotel. Dit is de perfecte plek voor 
activiteiten zoals waterdiertjes zoeken, 
speurtochten, educatieve lessen, voorstel-
lingen. Daarnaast worden er kampvuren 
georganiseerd. 

Kidsroutes
Kinderen en stilzitten, dat is voor de mees-
ten een hele opgave. Gelukkig is het 
Vechtdal ontzettend avontuurlijk, met 
spannende wandelroutes, een speelnatuur-
pad, speurtochten en fietsroutes. Hierbij een 
greep uit de leukste kinderroutes in het 
Vechtdal, geschikt voor groot en klein. 
Het Avonturenpad Beerze Rangers zit vol 
leuke opdrachten en raadsels. Met route 
Knof de Pad in Rheeze gaan kinderen met 
knapzak en verrekijker op avontuur. Het Hol 
van de Leeuw aan de voet van de Lemeler-
berg is niet zozeer een kinderroute maar een 
waar speelparadijs in het bos. Kids die 
houden van geschiedenis en spannende 
verhalen kunnen de routes van Joggem 
doen. Meer info: visithardenberg.nl/joggem

UITKIJKPUNTEN LANGS DE VECHT
Langs de rivier De Vecht liggen een aantal 
uitkijkpunten met prachtige panorama 

uitzichten op het rivierlandschap van Het 
Vechtdal. De Distelbelt in Mariënberg is 
gelegen in het struingebied Mölnmarsch. 
Een zeven meter hoge uitkijkheuvel aan het 
fietspad tussen de Stuwdijk en de Brinkweg 
biedt een prachtig uitzicht over het Water-
schap Velt en de Vecht. Bovenop de heuvel 
staan picknicktafels voor recreanten die 
rustig een boterham en wat te drinken willen 
nuttigen. Uitkijkpunt Loozensche Linie ligt in 
de buurt van Landhoeve De Zwiese. Via 
voetveren en loopbruggen kunt u de 
Loozensche Linie bezoeken, een verdedi-
gingswerk uit de tijd van Napoleon. Hier 
staat een uitkijktoren met en schitterend 
uitzicht over het natuurgebied met grote 
cultuur-historische waarde. Junner Koeland 
is één van de mooiste natuurgebieden van 
het Vechtdal. Rust, natuur en ruimte vormen 
zich samen tot een prachtig wandelgebied. 
Geniet van het uitzicht bij de uitkijktoren en 
pak een stuk van het Pieterpad mee tijdens 
de wandeling.

MEER TIPS VOOR KIDS?

MEER TIPS OVER VECHTDAL EN 

OVERIJSSEL? WWW.VISITOOST.NL

uitgelicht

MUSEUMTIP

Vechtdalmuseum ‘t Stadhuus
Het Vechtdalmuseum is gevestigd 
in het oude gemeentehuis van 
Hardenberg, daterend uit 1805. 
Daarmee is het een van de oudste 
gebouwen van de stad. Jaarlijks 
zijn er verschillende 
tentoonstellingen in het museum 
en kunt u een keuken en stijlkamer 
uit 1900 bezichtigen. Ook is er een 
afdeling archeologie met vondsten 
uit de omgeving van Hardenberg.
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