
VECHTDAL: WOESTE GRONDEN
(MARIËNBERG)
OVERIJSSELS VECHTDAL
ROUTE 49 km

Het Vechtdal/Reestdal: rijk aan kunst en cultuurhistorische pareltjes, verstilde plekjes,
uitzichtpunten, (robuuste) waterwegen en een verscheidenheid aan (oer)natuurgebieden.
Beleef het Toen en Nu tussen Mariënberg, Beerze, Junne, Dedemsvaart, Rheeze en Diffelen.

Vechtdalgroep i.s.m. Landschap Overijssel.
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Vechtdal: woeste gronden (Mariënberg)
Overijssels Vechtdal  



Vechtdal: woeste gronden (Mariënberg)
Hoe kom ik bij het startpunt?
Startpunt: cafetaria Mainbarg, Nieuweweg 7, 7692 AE Mariënberg. 		Horeca en Rustpunt: o.a. bij (koffie-icoon). 
		Tips voor onderweg:	Zomeroversteek met fietsveer mogelijk tussen knooppunt 64/65/66 richting 67. Onderweg
verhaalpalen Vechtdal en interessante informatiepanelen, o.a. bij een vistrap.

1 Geschiedenis Mariënberg

300 m

67 Fietsknooppunt 67

450 m

2 Natuurbeheer Beerze 

3,9 km

3 Kaas van de boerderijwinkel

>= 100 meter van route vandaan

55 Fietsknooppunt 55

5,5 km

4 Buurtschap Beerze

5,5 km

 Rustpunt Erve Volkerink

5,7 km

69 Fietsknooppunt 69

6,1 km

5 Natuurcamping De Roos

6,9 km

53 Fietsknooppunt 53

10 km

6 Geschiedenis Junne

11 km

Sla rechtsaf (oranje lijn) voor een bezoek
aan de boerderijwinkel met
streekproducten. (Beperkt geopend.)

4,6 km

7 Rivier Vecht: stuw en vistrap

11 km

54 Fietsknooppunt 54

12 km

 Restaurant De Bootsman

15 km

52 Fietsknooppunt 52

15 km

Alternatief (oranje lijn) naar knooppunt 28,
Rij rechtdoor. Voor het Ommerkanaal
rechtsaf. Houdt op de splitsing rechts, sla
linksaf De Veenderij op. Bij fietsknooppunt
28 rechtdoor de route vervolgen over De
Veenderij, Het Tijdpad richting 26.

18 km

29 Fietsknooppunt 29

22 km

Fiets kort naar rechts tot
voor de grote waterplas.
Stal je fiets en geniet van
de spelmogelijkheden en
het zomerse 'zwemmen'.

24 km

8 Kotermeerstal & kunstwerk

>= 100 meter van route vandaan

> ontdek meer op de volgende pagina



Vervolg route

28 Fietsknooppunt 28

25 km

9 Millenniumbos en Tijdpad

26 km

26 Fietsknooppunt 26

28 km

A: Rij voor een bezoek
aan Streekmuseum 'De
Kalkovens' richting 18
(oranje lijn). Op Langewijk
rechtsaf langs het
Landbouwmuseum
Avereest & Brouwerij.  	B:
Voor een zomers bezoek
aan de Tuinen Mien Ruys,
rechtsaf. 	Let op: volg
vanaf 'van
Haeringenstraat' weer de
fietsbordjes richting 21.

28 km

10 Wisseling & Scheepswerf Peters

>= 100 meter van route vandaan

 MFC De Baron Dedemsvaart

>= 100 meter van route vandaan

11 Toegang tot Streekmuseum

>= 100 meter van route vandaan

12 Sint Vitus kerk 

>= 100 meter van route vandaan

13 Landbouwmuseum Avereest 

>= 100 meter van route vandaan

14 Brouwerij Avereest 

>= 100 meter van route vandaan

Klik op de link voor de
recente openingstijden
tuinen Mien Ruys. Komt u
op de fiets, plaats deze in
de rekken aan het einde
van de parkeerplaats

28 km

15 Tuinen Mien Ruys  

>= 100 meter van route vandaan

16 Monumenten Moerheimstraat (2)

29 km

17 Sluizen, wijken en huizen

>= 100 meter van route vandaan

18 Gemeentehuis (2e) Avereest

>= 100 meter van route vandaan

 Lunchroom Dina's Fellows

>= 100 meter van route vandaan

19 Historie Van Haeringenstraat

29 km

21 Fietsknooppunt 21

33 km

Wilt u de horeca op het
terrein van Vakantiepark
Het Stoetenslagh
bezoeken? Fiets dan
vanaf FKP 23 rechtsaf.
Verderop linksaf het
fiets/wandelpad op tot
fietsenstalling. Bij de
parkreceptie 't gehele jaar
koffie/thee mogelijk (niet
in het weekend).

35 km

23 Fietsknooppunt 23

35 km

> ontdek meer op de volgende pagina



Vervolg route

 Horeca Het Stoetenslagh

>= 100 meter van route vandaan

20 Colenbrandersbos

35 km

60 Fietsknooppunt 60

39 km

 Restaurant De Rheezerbelten

41 km

61 Fietsknooppunt 61

41 km

62 Fietsknooppunt 62

42 km

21 Rheezermaten, oude meander  

43 km

 De Rheezer Kamer

43 km

63 Fietsknooppunt 63

43 km

22 Brinkdorp Rheeze

43 km

23 Rustpunt & Somerwende

44 km

Fietsveer zomermaanden: in gebruik van 1
april tot 1 november. Vervolg, na de
oversteek Vecht, de fietsbordjes richting
65-66-67 (Mariënberg).		Route
wintermaanden: Rij dan vanaf
fietsknooppunt 64 rechtdoor (oranje lijn).
Fiets richting FKP 58-57-66-67
(Mariënberg).

44 km

64 Fietsknooppunt 64

44 km

24 Pontje Rheeze/Oud-Bergentheim

>= 100 meter van route vandaan

65 Fietsknooppunt 65

>= 100 meter van route vandaan

25 Uitzicht over Bergesch

>= 100 meter van route vandaan

26 Camping De Klashorst

46 km

58 Fietsknooppunt 58

46 km

57 Fietsknooppunt 57

47 km

27 Uitkijkheuvel Distelbelt

48 km

66 Fietsknooppunt 66

48 km

 Cafetaria Mainbarg

49 km

Einde van de route



Vechtdal: woeste gronden (Mariënberg)
49 km

1 Geschiedenis Mariënberg
Geschiedenis Mariënberg
De oorsprong van het dorp Mariënberg
(Nedersaksisch: Mainberg) ligt in de 14e
eeuw toen de Broeders des gemeenen
levens uit het klooster bij Sibculo de "Hut
Mariaborch" bouwden. Deze hut vormde de
basis voor hun werk in de veengebieden die
toen ten oosten van het huidige dorp lagen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%ABnbe
rg (Lees meer...)

Horeca Mariënberg
Stationshoreca Spoor 7 alleen geopend op afspraak voor groepen. Fiets richting FKP 67;
cafetaria Mainberg. Behalve januari het gehele jaar geopend, ook voor een kop koffie.

2 Natuurbeheer Beerze
Natuurbeheer Beerze
Het natuurgebied Beerze, gemeente
Ommen, is zo bijzonder omdat hier veel
landschapstypen bij elkaar komen:
rivierlandschap, (stuif) duintjes, essen,
beschermd dorpsgezicht met kamduin,
stuifzanden, natte- en droge heide,
veenputten, bos en 'nieuwe natuur'. Klik op
de link voor meer...

https://www.landschapoverijssel.nl/activiteiten
/opstap-beerze (Ga mee op stap met een
gids)

https://www.landschapoverijssel.nl/routes/topnatuur-in-beerze (Of kies eens deze LO
route)

> ontdek meer op de volgende pagina



3 Kaas van de boerderijwinkel
Beemster kaas aan de Vecht
De melk van de koeien van boerderij
Zandman wordt verwerkt tot Beemster van 't
mes kaas. Beemster van 't mes is onderdeel
van een programma voor duurzame
melkveehouderij waar boeren streven naar
gezonde en tevreden koeien met oog voor
landschap en milieu. Op vrijdag en
zaterdagmorgen geopend.

http://www.melkveebedrijfzandman.nl/index.php/boerderijwinkel (Boerderijwinkel
Zandman)

4 Buurtschap Beerze
Natuur en cultuur
Natuurgebied Beerze is zeer divers in
landschapstypen. Zo zijn er de
cultuurgronden langs de Vecht bij het
esdorp Beerze, het oorspronkelijke
landgoed 'Beerze' bestaande uit een
landhuis en landgoedbos en de mooie oude
dennenbossen. Klik op de link.

https://www.canonvannederland.nl/nl/overijss
el/salland/ommen/beschermd-beerze
(Beerze, een openluchtmuseum)

 Rustpunt Erve Volkerink

> ontdek meer op de volgende pagina



https://www.ervevolkerink.nl
(www.ervevolkerink.nl)

5 Natuurcamping De Roos
Natuurcamping De Roos
Op deze sfeervolle natuurcamping met
ruime plaatsen kun je ontspannen kamperen
in het prachtige rivierduin-landschap aan de
Overijsselse Vecht. Een idyllische oude
zij-arm van de Vecht loopt over de camping.

https://www.campingderoos.nl/ (Lees
meer...)

Welkom fietsers, wandelaars!
Langskomende wandelaars/fietsers kunnen gebruik maken van de horeca. Geopend: mei
en juni (weekenden) en juli en augustus (dagelijks).

> ontdek meer op de volgende pagina



6 Geschiedenis Junne
Junne en haar bewoners
De geschiedenis van het landgoed Junne
gaat terug naar de negentiende eeuw. In
1938 komt het bezit van het particuliere
landgoed in handen van Nationale
Nederlanden voor de som van 400.000
gulden. Enkele boerderijen en woningen in
Junne en Stegeren blijven in particuliere
handen.

https://www.oudommen.nl/junne-en-haar-bewoners/ (Lees meer...)

Buurtschap Stegeren
Buurtschap Stegeren: de naam komt al in 1244 voor als 'boerscop Steygheren'. Het
klooster Swartewater had er een boerderij. Dat werd later 'Praestink' genoemd. Rond
1500 waren de bewoners van de meeste boerderijen pachter. Vlakbij Stegeren ligt een
aantal prehistorische grafheuvels uit de bronstijd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stegeren (Lees meer...)

7 Rivier Vecht: stuw en vistrap
Vechtvlinder sluis Junne
Waterschap Vechtstromen zorgt, d.m.v.
meerdere sluizen, ervoor dat de Vecht
helemaal bevaarbaar is vanaf Het Laer
(Duitsland) - Gramsbergen - Mariënberg -
Junne tot aan Ommen richting Zwolle.

https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/j
unne/ (Lees meer...)

> ontdek meer op de volgende pagina



Junne 2019: sluis in gebruik
Nu de sluis open is, kunnen bootjes met een
maximale diepgang van een halve meter
van Zwolle naar Duitsland varen. De sluis
Junne is zelfstandig te bedienen door
gebruikers.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/314573/Sluis-Ju
nne-eindelijk-in-gebruik-genomen (Lees
meer)

Stegeren: vispassage Vecht

Een vispassage of vistrap is een
waterbouwkundig kunstwerk om ervoor te
zorgen dat vissen langs een dijk of een dam
of sluis kunnen zwemmen. Hiervoor zijn
diverse technieken, dit is afhankelijk van het
soort vis dat zich in de water van de Vecht
bevindt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vistrap (Lees
meer...)

 Restaurant De Bootsman
Dit restaurant staat aan de voormalige N34. Dit was de doorgaande route van Zwolle
naar Emmen, in het hart Overijsselse Vechtdal. U vindt hier diverse recreatieve
mogelijkheden in de natuur zoals mooie wandelingen.

http://www.debootsman.nl/ (Openingstijden
restaurant)
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8 Kotermeerstal & kunstwerk
C I Love You (Het Konijn)
Een kunstwerk van Albert Dedden en Paul
Keizer. Dit kunstwerk van brons kent vele
betekenissen en verwijzingen, onder andere
naar de afgegraven turf. Op het omheinde
terrein rond het kunstwerk lopen schapen.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/inwoners-vervolg/kunst-cultuur-en-recreatie/kunstinha
rdenberg/kunstwerken/dedemsvaart/paul-dedden-en-paul-keizer-park-kotermeerstal.html
(C I Love You - (Het Konijn))

Zandwinningsplas
Waar ooit de volkstuinen lagen aan de
Zaaimanswijk, verscheen ruim voor het
millenniumjaar 2000 een grote
zandwinningsplas ten noorden van de
Oostwijk (foto 1995) van ongeveer 13 ha.,
later Kotermeerstal genaamd. Ook op de
foto: de Nieuwe Wijk met links de bebouwing
Dedemsvaart Zuid.

Recreatieplas Kotermeerstal
Inmiddels is Kotermeerstal een fijne
recreatieplas, voor o.a. zwemmen,
voetballen, zeilen en picknicken met ruime
speel- en zonneweiden en een breed strand.
Voor de sportievelingen, een prachtig
trimparcours genaamd 'De Koter'. Volg
hiervoor de rode pijlen.

> ontdek meer op de volgende pagina



9 Millenniumbos en Tijdpad
Millenniumbos en Tijdpad
De Overijsselse gemeente Avereest,
waaronder het veendorp Dedemsvaart valt,
heeft in het millenniumjaar 2000 een bos
met een historisch 'Tijdpad' aangelegd. Het
tijdpad in het zuiderbos verbeeldt de
geschiedenis van Avereest met o.a.
speelobjecten en informatiepunten. Klik op
de link

https://ruimtewerking.nl/kinderspel/tijdpad-avereest/ (Ruimtewerking Avereest)

Speelmogelijkheden zuiderbos
Een van de speelobjecten is een herinnering
aan de winnaar van de extreem barre
Elfstedentocht van 1963, Reinier Paping
(1931), de man die oorspronkelijk uit
Dedemsvaart kwam.

https://www.indedemsvaart.nl/doen/actief/buit
enactiviteiten-in-het-reestdal/ (Nog meer
buitenactiviteiten)

10 Wisseling & Scheepswerf Peters
Oorsprong Wisseling
De karakteristieke noordzijde van de
Wisseling uit 1857 is nog altijd goed
herkenbaar, alhoewel de brug (recht t.o. het
hoekhuis) is verdwenen. Recht t.o. de
Kalkwijk, nu Julianastraat, werd een
zogeheten 'wisseling' (verbreding van een
kanaal) aangelegd zodat schepen elkaar
konden passeren.
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Scheepswerf Peters
Tegenover de gedenknaald Baron van Dedem was ooit een scheeps(timmer)werf. In
1896 deed scheepstimmerman Hermanus Weener de werf over aan
scheepsbouwmeester Johannes Gerhardus Peters. Peters was actief tot in 1965. Bij het
dempen van de wijk werd de werf overgeplaatst naar Kampen.

https://www.hvavereest.nl/lezen-kijken/oude-jaargangen/schepen-en-hun-verhalen/teekma
n-scheepswerf-peters/ (Scheepswerf Peters (link))

 MFC De Baron Dedemsvaart
Horeca en MFC de Baron in Dedemsvaart, ook toegankelijk voor mindervaliden. De
hoofdingang is aan Prins Bernardstraat of via het zomerterras. Klik op de link voor de
recente openingstijden.

> ontdek meer op de volgende pagina



https://www.debaron.nl/ (MFC de Baron
Dedemsvaart)

11 Toegang tot Streekmuseum
Streekmuseum 'De Kalkovens'
Toegang tot het streekmuseum wanneer het
witte ophaalbrugje is neergehaald. Wandel
over het terrein langs de drie kalkovens naar
de museum-ingang van de Historische
Vereniging Avereest (HVA). Welkom, we
laten jou/jullie graag zien wat we zoal te
bieden hebben.

https://www.kalkovensdedemsvaart.nl/ (Lees
meer over het museum)

> ontdek meer op de volgende pagina



12 Sint Vitus kerk
RK kerk Sint Vitus
1820: De houten kerk werd in 1875
vervangen door een stenen. Architect Alfred
Tepe. 1928: kerk uitgebreid met het huidige
voorgedeelte In de kerk, boven het balkon,
bevindt zich een Maarschalkerweerdorgel
(1881); in 2015 volledig gerestaureerd. De
RK kerk is merendeels geopend.

https://www.hvavereest.nl/lezen-kijken/oude-jaargangen/kerken/op-zoek-naar-sint-vitus/
(Op zoek naar Sint Vitus)

Maarschalkerweerd orgel
Orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd (in
1915 overleden) speelde een grote rol in de
Nederlandse orgelbouw rond 1900. Onder
de naam Maarschalkerweerd & Zoon
werden kwalitatief hoogwaardige orgels
gemaakt, merendeels voor katholieke
opdrachtgevers, waaronder ook de RK Sint
Vituskerk.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Maarschal
kerweerd (Orgelmaker Maarschalkerweerd)
Het Angelus kleppen
De Angelusklok, die in de toren van de Sint Vitus kerk op 19 september werd
opgehangen, is in 1936 door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts gegoten voor de
Koptische kerk in De Haag. De klok draagt het opschrift Jacobus. De Angelusklok wordt
in diverse plaatsen gebruikt, nu dus ook in Dedemsvaart.

https://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/het-luiden-van-het-angelus/ (Het luiden van het
Angelus)

Begraafplaats RK kerk
Op deze begraafplaats zijn ruim 800 namen
te vinden op de grafstenen. De oudst
bewaarde grafsteen is van de eerste pastoor
van de kerk, B.L. Nieuwentap, en dateert uit
1841. Bij de ingang bevinden zich twee
oorlogsgraven. Zie link.

> ontdek meer op de volgende pagina



https://oorlogsgravenstichting.nl/ (Oorlogsgraven Stichting)

13 Landbouwmuseum Avereest
Graanverzamelplaats 'Toen'
In het voormalige ACM-gebouw brachten de
boeren vroeger hun graan van het land naar
deze verzamelplaats. De daar aanwezige
graanverwerker werkte als een soort
wasmachine. Het ontdeed de granen (gerst,
haver, rogge en tarwe) van zand en steen.

https://www.visithardenberg.nl/bedrijf/landbou
wmuseum-avereest/ (Recente
openingstijden)

Landbouwmuseum Avereest 'Nu'
In het huidige Landbouwmuseum Avereest
zijn naast landbouwwerktuigen, ook de
leefwijze van de boeren weer te vinden.
Bijzondere films laten het boerenleven van
toen en de ervaringen van
Reestdal-bewoners van de vorige eeuw zien

14 Brouwerij Avereest
Van graan tot bier
Brouwerij Avereest, Langewijk 240 in
Dedemsvaart brouwt het bier van begin tot
het eind op ambachtelijke wijze. Vroeger
brachten de boeren hun granen al naar deze
plaats van de graanverwerker. Naast het
gebouw kun je de hop zien groeien. In de
koperen brouwketels "maischen wij de mout
tot wort".

> ontdek meer op de volgende pagina



Als de wort met de hop lang genoeg heeft
gekookt, wordt het afgekoeld. Daarna gist
toevoegen in de tanks. In deze imposante
gisttanks worden de suikers omgezet tot
alcohol en koolzuur. Met veel geduld en
vakmanschap ontstaat hier na minimaal 6
weken een smakelijk bier met een schuimige
kraag.

https://www.brouwerijavereest.nl/ (Lees meer)

Benieuwd naar de productie?
Boven in de brouwerij is een gezellig
proeflokaal waar de bieren geproefd kunnen
worden. Geniet bijvoorbeeld van de
bijzondere smaak van de Roggeweizen. Een
prachtige mix van de 3 mouten, gerst, rogge
en tarwe.

15 Tuinen Mien Ruys
Tuinen van Mien Ruys, nr. 84
In 1888 startte Bonne Ruys in Dedemsvaart
een kwekerij. Bonne’s dochter, Mien, was al
jong geïnteresseerd in het ontwerpen en
beplanten van tuinen met vaste planten.
Tien van de dertig tuinen, aangelegd door
Mien Ruys, zijn nu aangewezen als
beschermd monument.

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/ (Recente
openingstijden tuinen)
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Rijksmonument
In tal van boeken beschreef Mien Ruys haar
opvattingen over het ontwerpen, beplanten
en onderhouden van tuinen. In een periode
van ruim 70 jaar nam ze proeven die steeds
weer nieuwe en interessante tuinen
opleverden. Heel bekend is bijvoorbeeld het
gebruik van spoorbielzen in tuinen.

https://rijksmonumenten.nl/ (Rijksmonument, zoek op plaats)

16 Monumenten Moerheimstraat (2)
Kanaal De Dedemsvaart
Moerheimstraat noordzijde langs kanaal de
Dedemsvaart, kent meerdere
Rijksmonumenten waaronder Frisia State (nr
96), gebouwd in 1853. Het bouwjaar is te
zien in de stenen naast de voordeur. Het
huis is prachtig gerenoveerd, inclusief de
oude kerkbel. Villa Agathe Adriana (nr 90)
dateert uit 1906.

Moerheimstraat 86
De nu witgepleisterde villa Arriërend kent een lange geschiedenis. Het is één van de
oudste huizen van Dedemsvaart en stond al in 1832, bij de invoering van het kadaster,
op de kaarten ingetekend. In 1879 ging dit huis over naar Berend Berends, de grootste
vervener van Dedemsvaart.

http://www.bonmama.nl/verveners.html (Verveners in Dedemsvaart)

https://www.hvavereest.nl/lezen-kijken/oude-jaargangen/arbeidsomstandigheden/een-reac
tie-op-een-verhaal-en-een-verhaal-over-een-actie/ (De toestand van de venen)

> ontdek meer op de volgende pagina



17 Sluizen, wijken en huizen
Historie smeedijzeren bruggen
De twee bruggen aan de Moerheimstraat en
Hoofdvaart, herinneren aan het historische
belang van de Dedemsvaart. Het zijn
zeldzame voorbeelden van smeedijzeren
draaibruggen in een veenkoloniaal dorp.
Beiden waren oorspronkelijk draaibruggen.
Meer info in het boekje ‘Wijkend Verleden’
van HVA.

Sluizen en wijken
Het beeld van het dorp Dedemsvaart werd
voor een groot deel bepaald door het kanaal
de Dedemsvaart, dat over een lengte van
ruim 17 km door de gemeente liep. Het
kanaal had 100 'zijwieken' en vier sluizen.
Bij deze sluizen vestigden zich o.a.
winkeliers.
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Monumentale huizen
Foto: aan de noordzijde van het kanaal de Dedemsvaart staat aan Moerheimstraat 154
een groot huis. Van deze voormalige boerderij is het bouwjaar onbekend. In de
documentatie wordt de naam 'Humoza' al sinds 1858 genoemd. Nu, het monument
Hoeve Humosa.

Groninger boerderijen
Aan de Moerheimstraat komt u langs een aantal zogeheten Groninger 'stijlboerderijen',
een herinnering uit de tijd van de veenontginning en het graven van het kanaal vanaf
Hasselt. Foto: Ook op de eerste brugkruising, Van Haeringenstraat 2, stond zo'n
stijlboerderij.

https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/salland/zwartewaterland/de-dedemsvaart-
(Ontstaan van het kanaal)
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18 Gemeentehuis (2e) Avereest
Oorsprong Villa Dina
De kapitale villa werd in opdracht van de
vervener B. Berends gebouwd. De eerste
steen werd gelegd op 4 april 1877 (nog
zichtbaar bij de oorspronkelijke
hoofdingang). Het bouwplan wordt
toegeschreven aan Jacobus Moll,
gemeentearchitect in Hengelo.

Een sprong verder ...
De eerste eigenaren verkochten de
imposante villa in 1896 aan Albert Brans en
zijn vrouw Teunissien Dina Borgman. In de
volksmond werd het al snel 'Villa Dina'. Op 3
oktober 1917 werd de eerste veiling
gehouden tot verkoop van de villa met park.
In 1918 volgde de verkoop aan de
gemeente Avereest.

https://www.hvavereest.nl/lezen-kijken/uit-de-
dedemsvaartse-courant/wie-herinnert-zich-no
g-de-gemeente-avereest/ (Wie herinnert zich Avereest?)
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'Villa Dina' hedendaags
Villa Dina diende 80 jaar als (tweede)
gemeentehuis, maar werd in 2001 overbodig
toen Avereest ging behoren bij de gemeente
Hardenberg. In 2004 werd de villa een
gemeentelijk monument. Een deel werd tot
2013 verhuurd aan de Rabobank. Sinds
2015 wordt Villa Dina gebruikt door
Fellowship of Acoustics.

https://www.tfoa.eu/ (The Fellowship of Acoustics)

https://dinasfellows.nl/ (Lunchroom Dina's Fellows)

 Lunchroom Dina's Fellows
Lunchroom Dina’s Fellows is een 'bijzondere lunchroom' die gevestigd is binnen the
Fellowship of Acoustics te Dedemsvaart in het voormalige, markante gemeentehuis
Avereest. Voor een kop koffie of thee met o.a. huisgemaakt appelgebak en arretjescake,
maar ook een uitgebreide lunch of een goed gevulde picknickmand. Geopend van
maandag t/m zaterdag tussen 10 en 17 uur. Mindervalidentoilet is aanwezig.

https://dinasfellows.nl/ (Lunchroom Dina's
Fellows)

19 Historie Van Haeringenstraat
Buurtwinkels en Smederij
De Van Haeringenstraat - voorheen 'De
Neie Weg' - is in de loop der tijd flink
veranderd. De boomrijke weg werd rijkelijk
voorzien van winkels, uiteenlopend van
buurtsuper tot smederij. De straat is nog
steeds geliefd bij de bevolking. Er is jaarlijks
een vrijmarkt op 30 april.
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Smederij Meerman
Smederij Meerman, Van Haeringenstraat 7 /
7a, was niet alleen een begrip bij de
inwoners van Dedemsvaart - vroeger de
gemeente Avereest - maar ook daarbuiten.
Benieuwd naar oud beeldmateriaal over de
Van Haeringenstraat? Zie link.

http://www.beeldbankavereest.nl/cgi-bin/beeldbank.pl (Beeldbank Hist. Ver. Avereest)

 Horeca Het Stoetenslagh
Buiten het campingseizoen is het mogelijk om bij de receptie te informeren naar de
mogelijkheden voor een consumptie. Klik op de link voor de recente openingstijden.

https://www.stoetenslagh.nl/horeca-op-campi
ng/ (Recente openingstijden horeca)

20 Colenbrandersbos
Oorlogsmonument
Neem even de moeite om bij het
picknickbankje in het Colenbrandersbos af
te stappen. Loop vanaf het fietspad
(verwijzing aan de boom) het bospad op tot
aan het oorlogsmonument (foto).

Colenbrandersbos, Het Veenpad
De langgerekte bosstrook, met een grote
variatie aan vegetatie en dierenleven, kan
zijn ontstaansgeschiedenis ontlenen uit een
onrendabel langgerekt stuk ontginningsgrond. Het Colenbrandersbos wordt in de
volksmond ook wel 'Het Veenpad' genoemd.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagenlandschap (Betekenis Slagenlandschap)

 Restaurant De Rheezerbelten
Heerlijk na een middagje wandelen of
ravotten in het bos. Een fietstocht in de
omgeving. Of als gezellige afsluiting van een
dagje uit met de (klein)kinderen:
pannenkoeken. Want zeg nou zelf, voor
pannenkoeken is toch niemand te oud?!

http://www.rheezerbelten.nl/ (Restaurant De
Rheezerbelten)

Kinderwandelroute Knof de Pad

Ken je Knof? Knof is kok bij Bospaviljoen De
Rheezerbelten. Gisteravond bakte hij nog de
lekkerste pannenkoeken van Rheeze. En
nu? Nu is hij weg! Verdwenen en niemand
weet waarheen. Help jij mee Knof te zoeken
en de verdachte aan te wijzen? Klik op de
link 'Knof de Pad'.

https://www.rheezerbelten.nl/kindvriendelijk-re
staurant/kinderroute-knof-de-pad (Knof de
Pad)
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21 Rheezermaten, oude meander
Oude Vecht een stukje langer
In de afgelopen periode is er veel gegraven
in het gebied Rheezermaten. In totaal krijgt
de Vecht er in dit gebied zes meanders
(bochten) bij. Graafmachines van
aannemers Bouwhuis en NONAK schepten
woensdagochtend de dam in de meander
weg. Het water van de Vecht heeft nu een
nieuwe loop gekregen...

https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/rheezermaten/updates/rheezermaten/vecht-w
eer-stukje/ (Lees meer over dit herstel...)

 De Rheezer Kamer
De Rheezerkamer: de eeuwenoude stijlvolle boerenhoeve heeft nu een sfeervol
theeterras. U vindt hier in Rheeze diverse recreatieve mogelijkheden in de natuur zoals
mooie wandelingen.

https://derheezerkamer.nl/ (Bekijk de
openingstijden)

22 Brinkdorp Rheeze
Monumenten aan Rheezerbrink
Rheeze bestaat al sinds de vroege
middeleeuwen. Het heeft een karakteristiek
en gaaf bewaard gebleven brink, waar
omheen de boerderijen van het dorp zijn
gegroepeerd. Eind 1992 is een deel van de
kern van Rheeze aangewezen als
beschermd dorpsgezicht. In Rheeze staan
meerdere rijksmonumenten.
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23 Rustpunt & Somerwende
Rustpunt Somerwende
Gezellig dat u langs komt op de
SomerWende om even een pauze te nemen
op onze mooie locatie bij de Vecht, voor een
lekker kopje koffie of thee om daarna met
vernieuwde energie uw route te vervolgen.
Ons Rustpunt is geopend van maandag tot
en met zaterdag in de periode 1 maart tot 31
oktober.

https://www.rustpunt.nu/poi/?p_id=2734 (Lees meer...)

Familiebedrijf SomerWende
Wij zijn een familiebedrijf in de dagrecreatie
voor een leuk uitje voor families, bedrijven
en vriendenclubjes in het Vechtdal.
Informeer binnen in de boerderij naar de
mogelijkheden. Maar u bent altijd van harte
welkom of het nu is om uit te rusten, uw fiets
op te laden of voor een leuk uitje.

https://www.somerwende.nl/ (Lees meer...)

24 Pontje Rheeze/Oud-Bergentheim
Pontje Rheeze/Oud-Bergentheim
Het is de moeite waard; niet dat het pontje
Rheeze/Oud-Bergentheim snel gaat, maar
daardoor kun je net iets langer genieten van
de overtocht over rivier de Vecht tussen
knooppunt 64/65. Op de borden staat
informatie wanneer te gebruiken in de
zomermaanden.

https://www.netperk.eu/pontje-rheeze-oud-be
rgentheim/ (Lees meer...)
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25 Uitzicht over Bergesch
Uitzicht over Bergesch
Een es (esch) is een kenmerkend
landschapselement in het Vechtdal. Door
het meanderen van de Vecht en de sterk
wisselende waterstanden in de seizoenen
tijdens de ijstijd werd bij elke buitenbocht
tijdens hoog water zand op de oevers
gespoeld, het ene moment links, dan even
verder weer rechts.

Glooiend landschap
In de drogere perioden werden deze zandpartijen door de wind aan elkaar geblazen tot
rivierduinen. Deze glooiende rivierduinen, die eeuwenlang door water en wind gevormd
waren, lagen als een kralensnoer langs de beide oevers van de Vecht. Zij vormden als
het ware natuurlijke dijken.

26 Camping De Klashorst
Kamperen bij De Klashorst
Tussen bos, uitgestrekte landerijen, en de
Vecht ligt in het Overijssels Vechtdal een
duurzame natuurkampeerterrein met een
aantal bijzondere accommodaties. Kort nabij
de plaats Hardenberg. Tevens een mooi
startpunt voor een rondwandeling of fietstoer
door het Vechtdal.

https://www.campingdeklashorst.nl/
(Activiteiten 'De Klashorst')
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27 Uitkijkheuvel Distelbelt
Distelbelt
Beklim de heuvel, informeer je over de
omgeving en verbaas je over de
ontwikkeling van de nieuw aangelegde
(natte)natuur. Vanaf hier is een mooi uitzicht
over de Vecht, een regenrivier. De Vecht
heeft een lengte van 167 km, vanaf de
bronnen bij het Duitse Darfeld tot aan het
Zwartewater in Zwolle.

https://www.vechtdaloverijssel.nl/waterschapsheuvel/ (Waterschapsheuvels Vechtdal)

 Cafetaria Mainbarg
Cafetaria Mainbarg: niet alleen voor een hartige snack, maar ook voor een warme of
koude consumptie. Elke dag geopend van 11 tot 20 uur, maar kijk voor de aangepaste
openingstijden op de site. Gesloten in de maand januari.

http://www.mainbarg.nl/ (Cafetaria
Mainberg)

 

Gemaakt met routemaker.nl


