REESTDAL: KABOUTER TRAP
REESTDAL: BUURTSCHAPPENROUTE
ROUTE 24 km

Avontuurlijke (gezins)route in het Reestdal vanaf bezoekerscentrum De Wheem in Oud
Avereest (Ov) naar Kabouterwoud in Linde (Dr). Geniet van unieke doorkijkjes en uitzichtpunten
op de grens van Overijssel en Drenthe met eeuwenoude buurtschappen. Bezoekpunten zijn de
moeite waard om af te stappen.
Reestdalgroep i.s.m. 'Het Kabouterwoud' en 'camping Si-Es-An'. Routebeheer: Landschap
Overijssel.
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Reestdal: Kabouter Trap
Reestdal: buurtschappenroute
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Reestdal: Kabouter Trap
Hoe kom ik bij het startpunt?
Startpunt 1: bezoekerscentrum De Wheem, Oud Avereest 22, 7707 PN Balkbrug Alternatieve startpunten: (2):
bij Het Kabouterwoud in Linde. (3): Brasserie De Boerderij in Balkbrug. Tip: je kunt deze fietsroute combineren
met een weekendarrangement bij de horeca (vooraf overleggen). Horeca en Rustpunt: o.a. bij (koffie-icoon).

1

2

99

Welkom in het Reestdal
24 km

Om het rustpunt 'Achter 't

Reestkerk Oud Avereest

Koeienpad' te bezoeken,
rij je naar rechts tot op het
boerenerf, Nolderweg 7.

24 km

8,8 km

Fietsknooppunt 99



>= 100 meter van route vandaan

2,5 km

3

Voormalige trambaan

7

(Ver)Volg het vrij liggende fietspad
(Ommerweg) richting Zuidwolde tot de

Fietsknooppunt 90

eerste wegafslag, richting Dedemsvaart. Rij
naar rechts over het viaduct. Volg de

2,9 km

4

Beheerboerderij de Pieperij

fietsbordjes 27 - 17 tot de instructie (i)
Schrapveen-Den Oosterhuis.

3 km

9,7 km

Stap af bij de toegang naar parkeerplaats
Takkenhoogte / Meeuwenveen. Het bord
informeert je over dit prachtige
natuurgebied. Wil je Kijkheuvel
Takkenhoogte bezoeken? Wandel dan na



3,9 km

Het Kabouterwoud
>= 100 meter van route vandaan

8

de afsluitboom circa 300 m. Het klimmetje
wordt riant beloond.

5

Buurtschap Nolde (Dr)
9 km

1,2 km

90

Rustpunt Achter 't Koeienpad

Het Nolderwoud
>= 100 meter van route vandaan

9

Ecoduct Stiggeltie
11 km

Top Takkenhoogte
>= 100 meter van route vandaan

10
17

WolleSik - boerderijwinkeltje
13 km

Fietsknooppunt 17
5,8 km


6

Heidereservaat Nolde
8 km

Rustpunt 'Atelier de Klomp'
14 km

> ontdek meer op de volgende pagina

Vervolg route

27

Fietsknooppunt 27
14 km

16

Historie Schapenstreek
22 km

11

Buurtschap Paardelanden
Start u bij Brasserie De Boerderij? Verlaat
de toegang naar links, rij De Haar uit. Volg
de fietsbordjes richting 99. Aangekomen in

15 km
Sla linksaf, je verlaat het fietsnetwerk. Ga
na Schrapveen 22 rechts richting Den
Oosterhuis het gras(fiets)pad op. Het
kronkelende pad komt over de Reest en
eindigt op een asfaltweg. Rij rechtdoor tot
de T-splitsing. Sla rechtsaf en rij richting de
omhooglopende POI nummering.

Oud Avereest bij het Bezoekerscentrum De
Wheem? Lees het vervolg rijrichting in het
'Startpunt' De Wheem (fietsroutes).
22 km



>= 100 meter van route vandaan

15 km

12

Natuurreservaat Schrapveen
>= 100 meter van route vandaan

13

Grensoversteek & buurtschappen
16 km

16

Sla rechtsaf, rij richting knooppunt 16 (na
tunnel Den Kaat). Sla linksaf. Volg de
fietsbordjes richting knooppunt 15 in
Balkbrug. T-splitsing: lees (i) molen De Star
bezoeken?
17 km
Buurtschap Den Kaat
18 km
Wil je graag Molen de Star bezoeken? Dit is
op elke zaterdag mogelijk van 10 tot 16 uur.
Rijrichting, volg vanaf fietsknooppunt 15 de
oranje lijn en aanwijsborden tot de molen
aan De Omloop 16. Je kunt, naast de
meelproducten, ook streekproducten (o.a.
kaas, droge worst) kopen.
20 km

15

Fietsknooppunt 15
>= 100 meter van route vandaan

15

17

Camping 't Reestdal & Outdoor
22 km

Bezoekerscentrum De Wheem
24 km

Fietsknooppunt 16
18 km

14

Brasserie,camping,B&B Si-Es-An

Korenmolen De Star
>= 100 meter van route vandaan

Einde van de route

Reestdal: Kabouter Trap
24 km
1

Welkom in het Reestdal
Welkom in het Reestdal
Op de grens van Overijssel en Drenthe ligt
het Reestdal. Een eeuwenoud kleinschalig
landschap met bos, heide, hooilanden en
oude (keuter-/heren) boerderijen met een
interessante geschiedenis. De Reest
slingert, merendeels in haar oorspronkelijke
vorm tussen Dedemsvaart en Meppel, door
het landschap.
https://landschapoverijssel.nl/reestdal (Een
rijke historie)

Natuurbeheer
Een groot deel van deze route gaat over terrein van Landschap Overijssel. Al 90 jaar
beschermen, ontwikkelen en beheren wij de bijzondere natuur en het streekeigen
landschap. Het natuurbeheer in het Overijsselse & Drentse Reestdal gebeurt in nauw
overleg met de Natuurwerkgroep de Reest.
https://hetreestdal.nl/ (Diversiteit in het Reestdal)

Streekeigen
In het Reestdal werken wij o.a. aan herstel
van natuurlijke bosranden. Ook zijn er
plekken waar we het bos gefaseerd
uitdunnen en nieuwe streekeigen struiken
aanplanten, zoals meidoorn, sleedoorn en
Gelderse roos. En we zorgen ervoor dat de
hooilandjes direct langs de Reest behouden
blijven.
https://www.landschapoverijssel.nl/wat-we-do
en-en-waarom/dossiers/natuurbeheer (Meer
over het natuurbehoud)

Dekzandlandschap & waterbeheer
Tweede helft twintigste eeuw: de natte, lagere gronden van het dekzandlandschap
werden in deze periode flink verbeterd met ruilverkavelingen. Hiermee werden de
agrarische productieomstandigheden geoptimaliseerd door de percelen van boeren
bijeen te brengen en de waterbeheersing te verbeteren.

> ontdek meer op de volgende pagina

https://landschapoverijssel.nl/kennis/landschap/dekzandlandschap (Dekzandlandschap,
open link )

Natuurlijke klimaatbuffers
Het toekomstige natuurbeheer heeft ook
onze grote aandacht. Verschillende
natuurorganisaties in Nederland pleiten voor
het aanbrengen van natuurlijke
'klimaatbuffers' om ons landschap
klimaatbestendig te maken. 'Klimaatbuffers'
zijn gebieden waar de natuurlijke processen
de ruimte krijgen.
https://www.klimaatbuffers.nl/projecten/beekd
al-van-de-reest-fase-1 (Project beekdal, fase
1)

2

Reestkerk Oud Avereest
Geschiedenis Oud-Avereest
De kerk van het buurtschap (gehucht,
streekdorp) Avereest kent een lange
geschiedenis. Het is in de 12e eeuw
ontstaan op een hoge zandrug door
ontginningen van de woeste gronden langs
het riviertje de Reest. Tegenwoordig hoort
Oud Avereest bij de plaats Balkbrug,
gemeente Hardenberg.

Parochie Oud-Avereest
De parochie Avereest omvatte buurtschappen aan beide zijden van de Reest, zowel in
Drenthe als Overijssel. Aan het begin van de 17e eeuw werd de kerk protestants.
Doordat de kerk o.a. onderdak bood aan soldaten, werd het gebouw er niet beter op. Het
gebouw stortte in 1635 in, maar werd vernieuwd.

Kerk Oud-Avereest 19e eeuw
Na een periode van veel gesteggel, werd rond 1851 uiteindelijk besloten tot nieuwbouw
en wel op de huidige plek. De Reestkerk van nu kreeg in 1852 een torentje. Het kerkorgel
kwam in 1866. De boer van De Weeme, nu het bezoekerscentrum van Landschap
Overijssel, was toen ook dominee.

> ontdek meer op de volgende pagina

St. Vrienden van de Reestkerk
De stichting 'Vrienden van de Reestkerk'
heeft als voornaamste doel om de kerk, een
rijksmonument, op een passende wijze te
exploiteren. Waaronder SKOA concerten
(september t/m april op een zondagmiddag).
Wisselende exposities (op zondagmiddag) in
de ontvangstruimte grenzend aan de
Reestkerk.

https://reestkerk.nl/ (Reestkerk: concert / expositie)

3

Voormalige trambaan
Aanleg trambaan in 1886
Ja heus, vroeger reed hier een tram. In 1884
vroeg J.D. Ruys een vergunning aan bij de
provincie Overijssel voor de aanleg en
exploitatie van een stoomtramlijn langs het
kanaal de Dedemsvaart, van Hasselt naar
de Overijsselse Vecht bij Gramsbergen. In
1886 was de eerste DSM tramlijn gereed.
https://www.hvavereest.nl/lezen-kijken/oude-j
aargangen/tweede-wereldoorlog/met-de-stoo
mtram/ (Lees meer over de DSM)

Trambaan ter ziele in 1948
Vanaf 1924 begon de DSM met het inzetten
van bussen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog kwam het personenvervoer
per stoomtram weer op gang, maar dat was
een tijdelijke opleving. Uiteindelijk sloot DSM
(Dedemsvaartse Stoomtram Maatschappij)
in 1948. (Archieffoto's Hist. Ver. Avereest
(HVA).

> ontdek meer op de volgende pagina
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Beheerboerderij de Pieperij
Wat is een 'potstal'?
Op beheerboerderij De Pieperij worden
limousin-runderen ingezet bij het beheer van
de natuurgebieden. Zij dragen bij aan
herstel en behoud van het oude
cultuurlandschap in het dal van de Reest. 's
Zomers graast het vee op de weilanden en
hooilanden. Een kijkje in de 'potstal' is de
moeite waard.

De eeuwenoude kringloop...
In de winter staan de koeien in de potstal op
stro, afkomstig van de akkers. De stalmest
wordt verdeeld over de essen waarop graan
wordt verbouwd. Het graan wordt in de
winter, samen met hooi afkomstig van de
beekdalen, gevoerd aan het vee: een
eeuwenoude kringloop van voedingsstoffen.

In de zomermaanden grazen de vleeskoeien
van Het Drentse Landschap op de
weidegronden in het natuurgebied
Takkenhoogte en de buurtschap Rabbinge.
Bij beheerboerderij de Pieperij wordt ook
vlees verkocht van het Drents Landschap.
Op elke eerste zaterdag van de maand
(steek)kraampjes op het erf.
https://www.drentslandschap.nl/vlees-van-het
-landschap (Vlees van het landschap (link))

Zomers Rustpunt in kapschuur
In de kapschuur vindt u een Rustpunt
(selfservice) met een zomers terras op het
erf. Geopend vanaf april tot 1 oktober.

> ontdek meer op de volgende pagina
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Top Takkenhoogte
Top Takkenhoogte
Op de top van Kijkheuvel Takkenhoogte
word je beloond met een prachtig uitzicht
over het natuurgebied Takkenhoogte /
Meeuwenveen. Zo kun je de zwaluwwand
zien als je naar rechts kijkt richting het
woonhuis.

De grazers op de Takkenhoogte
Stichting Het Drentse Landschap zet voor
het beheer van grote natuurgebieden
grazers in, waaronder Schotse Hooglanders.
Tijdens een rondwandeling in de
zomermaanden, kun je ze ontmoeten op de
Takkenhoogte. Houd voldoende afstand,
vooral als ze kleine kalfjes hebben.
http://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/t
akkenhoogte (Natuurbeheer Drents
Landschap)

De naam Takkenhoogte
Op het informatiebord bij parkeerplaats
Takkenhoogte lees je alles over deze
omgeving. Zo ook over de naam
'Takkenhoogte', één van de vele 'mysteries'
van het Reestdal. Voor meer informatie over
de naam 'Takkenhoogte'; klik op de link.
https://www.touristinfohetreestdal.nl/welkom/d
e-mysteries-van-het-reestdal/ (Mysterie
Takkenhoogte)

> ontdek meer op de volgende pagina
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Heidereservaat Nolde
Het Nolderveld toen
Zo'n duizend jaar geleden was het Reestdal
een gebied met grote veenmoerassen en
dichte broekbossen. Wie goed speurt kan
nog een aantal 'horsten' (zandkoppen)
ontdekken. Rond 12e eeuw kwamen boeren
uit het noorden naar dit gebied, op zoek
naar een betere toekomst. Foto: zogeheten
broekbos.

https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/veenlandschap (Geologie
van Nederland)

Het Nolderveld nu
Het is niet voor te stellen dat het Nolderveld
van toen, nu een groot omheind
heidereservaat is. In het laagland liggen de
voor Nederland zo kenmerkende
veenweidegebieden, het decor voor
weidevogels en de veenmol. Een
opmerkelijke krekel. Open de link.
https://www.natuurpunt.be/pagina/veenmol
(Wat is een veenmol?)



Rustpunt Achter 't Koeienpad
Rustpunt en B&B 'Achter 't Koeienpad', op het erf van het gelijknamige SVR
Boerderijcamping is het gehele jaar geopend. Toiletgebruik volg het bordje. U kunt vanaf
deze locatie ook meerdere wandel- en fietsroutes van Landschap Overijssel starten.

https://www.drenthe.nl/locaties/1888458275/b
oerderijcamping-achter-t-koeienpad
(Rustpunt & Boerderijcamping)
https://landschapoverijssel.nl/eropuit/routes
(Routes Landschap Overijssel)

> ontdek meer op de volgende pagina
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Buurtschap Nolde (Dr)
Buurtschap Nolde (Dr)
Het is nu moeilijk voor te stellen dat deze
omgeving, hoger gelegen op een wat
kleinere zandkop, was gelegen te midden
van uitgestrekte moerasgebieden in de
Middeleeuwen. Vanaf de 17e eeuw werden
de gronden ontgonnen, er ontstonden een
aantal zogeheten buurtschappen o.a. Nolde
en Linde in Drenthe.

De 'rug' van Zuidwolde
Toen het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd
van het noordoosten naar het zuidwesten
over Drenthe schoof, werden hier en daar
stuwwallen gevormd, waaronder de 8 km.
lange Rug van Zuidwolde. De oudste naam
van de streek is het Suthwalda.
https://www.geheugenvandrenthe.nl/esbosjes
-zuidwolde (Lees meer over deze stuwwal )

Markesteen Nolde
Markestenen, als kei, zijn overblijfselen die
verwijzen naar het eeuwenlang gehanteerde
markenstelsel in onder andere
Oost-Nederland. Ook het buurtschap Nolde
kende zo'n markesteen (foto). Het verhaal
gaat dat deze zogeheten 'grenssteen'
regelmatig door de boeren van toen werd
verlegd.



Het Kabouterwoud
Bij horeca 'Het Kabouterwoud' kun je terecht voor een drankje. lunch en diner. Voor de
kinderen is er veel te beleven, ook buiten in het bos. Klik op de link voor de recente
(weekend) openingstijden.

> ontdek meer op de volgende pagina

https://www.het-kabouterwoud.nl/
(Restaurant Het Kabouterwoud)
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Het Nolderwoud
Geschiedenis 'Het Nolderwoud'
'Het Nolderwoud' was vroeger Kamp Linde.
Het werd in 1940 gesticht als werkkamp
voor werklozen. Zij hebben de bossen in
deze omgeving aangeplant. Twee jaar later
diende dit kamp voor opvang van Joden.
Onder de link: Barak Linde wordt verbouwd
tot expositieruimte.
https://www.smartcirculair.com/wo2-geschied
enis-herleeft-in-drenthe/ (WO2 geschiedenis
in Drenthe)
Aan het einde van de tweede wereldoorlog werd dit voormalige kamp gebruikt voor
opvang van evacués. De huidige eigenaars, Freek en Wilma Fieten, hebben in 1996 het
terrein verbouwd tot een groepsaccommodatie, bungalowpark, hotelkamers, welness,
restaurant en visvijver. (Visvijver, vooraf bespreken.)
http://www.hetnolderwoud.nl/ (Overnachten bij Het Nolderwoud)
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Ecoduct Stiggeltie
Ecoduct Stiggeltie
Om de Sallandse Heuvelrug en het Drents
Plateau beter met elkaar te verbinden, werd
in 2012 ecoduct Stiggeltie gerealiseerd. De
twee grote natuurgebieden werden op deze
manier met elkaar verbonden zodat er
uitwisseling kon ontstaan tussen planten en
dieren aan weerskanten.

> ontdek meer op de volgende pagina

Door de aanleg van ecoduct Stiggeltie is de verbinding aan de zuidzijde van de N48
verbeterd. In het natuurgebied, dat in beheer is van Het Drentse Landschap, grazen ook
vleeskoeien van de boeren.

10

WolleSik - boerderijwinkeltje
WolleSik: schapen en geiten
Op het erf is een kleine boerderijwinkel waar
kaas, zuivelproducten, lamsvlees en wat
streekproducten te koop zijn.

> ontdek meer op de volgende pagina

Openingstijden boerderijwinkel
Een bezoek aan de kleine boerderijwinkel is
mogelijk van april t/m december op
woensdag t/m vrijdag van 13 tot 16 uur. In
het weekend: op elke 2e en 4e zaterdag van
de maand van 11 tot 15 uur.
https://dewollesik.nl/ (Lees meer over
WolleSik)

Zaterdag: biologische groenten
Tijdens de openingstijden, 2e en 4e zaterdag van de maand, worden ook biologische
groenten van Tuinderij De Zonnehorst verkocht. Rondleidingen op de boerderij zijn op
deze open zaterdagen gratis, dan is er ook koffie en thee en er kan met de lammetjes
worden geknuffeld.
https://www.zonnehorst.nl/home (Lees meer over De Zonnehorst)



Rustpunt 'Atelier de Klomp'
Paardelanden 15 (Dr): ‘De Klomp’ biedt meer dan alleen een atelier of bed en breakfast.
Vanaf april t/m oktober is ook het Rustpunt (selfservice met prijslijst) geopend. U kunt
vanaf deze locatie ook meerdere wandel- en fietsroutes van Landschap Overijssel
starten.

> ontdek meer op de volgende pagina

https://www.atelierdeklomp.nl/ (Rustpunt en
B&B de Klomp)
https://landschapoverijssel.nl/eropuit/routes
(Routes Landschap Overijssel)
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Buurtschap Paardelanden
Historie Paardelanden
In de gemeente Zuidwolde vormt het huidige
Linde (Dr) het middelpunt van de
buurtschappen Nolde, Schrapveen,
Paardelanden en Vuile Riete. De
buitenstreek van Linde grenst aan het
Reestdalgebied. Van oorsprong is de naam
'Paardelanden' ontstaan uit het gebruik van
gemeenschappelijke 'paardenweiden'.
https://www.oudheidkamerzuidwolde.nl/lindehet-dorp-dat-wandelde/ (Linde, het dorp dat
wandelde)

> ontdek meer op de volgende pagina
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Natuurreservaat Schrapveen

Planten als vertellers
Reservaat Schrapveen heeft vanwege haar moerassige hooilanden een grote
natuurwaarde. De zeldzame planten vertellen stuk voor stuk iets over de plek waar ze
groeien en worden daarom nauwlettend gevolgd door de beheerder Het Drentse
Landschap. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied niet toegankelijk.
Info Schrapveen, kopieer deze link.
https://hetreestdal.nl/ (https://hetreestdal.nl/?p=164)

Moeraskartelblad
In het Reestdal groeit een bijzondere plant
die het gemis van de orchidee ruimschoots
compenseert: 'Moeraskartelblad' (onderste
foto: archief HDL). Deze plant bloeit in het
voorjaar en houdt van de drassige, matig
voedselarme grond van reservaat
Schrapveen.
https://www.floravannederland.nl/planten/moe
raskartelblad (Moeraskartelblad op video)

> ontdek meer op de volgende pagina
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Grensoversteek & buurtschappen

Grensoversteek Schrapveen
Wanneer je op dit bruggetje staat, een van de vele in het Reestdal, heb je rechts zicht op
de steeds smaller wordende Reest, stroomopwaarts richting de bron. Links, het
natuurreservaat Schrapveen.
https://www.bruggenstichting.nl/tijdschrift/ouder/61-bruggen-2017/686-bruggen-over-grens
rivier-de-reest (Over de Reestbruggetjes)

Onbeduidend slootje
De oorsprong van de bovenloop van de Reest ligt ten noorden van Dedemsvaart in het
buurtschap De Tippe (Ov). De afgedamde rechte sloot bij de oorsprong wordt verrijkt met
kwelwater en stroomt als een onbeduidend slootje richting Schrapveen en tot in de stad
Meppel.
https://www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten/begrippen-definities/natuur-rug-zuidwolde
/beekdal-reest/ (Beekdal van de Reest (Dr))

Moerassprinkhaan
De Reest ligt in (natuur)gebied
Schrapveen-Nolderveld-Jodenvonder. Het
grensriviertje de Reest kenmerkt zich door
grote contrasten op korte afstand.
Kleinschalig (boeren)landschap wordt
afgewisseld met stuifduinen en (moerassige)
hooilanden. O.a. de moerassprinkhaan voelt
zich hier thuis.

> ontdek meer op de volgende pagina

https://www.bicamsoft.nl/~wp-nwg/?p=8954 (Ecoloog v der Weele vertelt...)

Buur(t)schappen
In Nederland kennen we van oudsher het
'buurtschap' als naam voor een verzameling
huizen of boerderijen zonder formele
zeggenschap. Een 'buurschap' of
'boerschap' kent een andere betekenis: een
gehucht waar de heer of boer zeggenschap
heeft.
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/161218/Geh
ucht-buurtschap-of-dorp-wie-bepaalt-dat
(Lees meer)
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Buurtschap Den Kaat
Zandhoogte Den Kaat
Als je kijkt naar de zijkanten van deze weg,
dan zie je dat het hoger ligt dan de
omgeving. Deze weg ligt namelijk op een
natuurlijke zandhoogte. Dit soort
zandhoogten zorgden vroeger voor een
goede verbinding tussen Ommen, Balkbrug
en Ommerschans richting Zuidwolde.

> ontdek meer op de volgende pagina

Brug en Molen
Ten noordoosten van buurtschap Den Kaat kruist deze eeuwenoude weg het riviertje de
Reest. Al sinds begin 1600 was hier een brug. In de 17e eeuw stond hier ook de
Katingermolen, een zogeheten 'standerdmolen'. Een van de eerste molentypen in
Nederland.
https://www.hvavereest.nl/lezen-kijken/oude-jaargangen/balkbrug/de-star-bij-de-dedemsva
art/ (Lees meer...)
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Korenmolen De Star
Historie molen de Star
De molen aan de Koloniewijk, een zijwijk
van kanaal de Dedemsvaart, is gebouwd in
1848. Vanaf de kruising Balkbrug had je
toen zicht op de molen. Om graan te lossen
kon men met een puntertje tot in de molen
varen. In 1974 is de molen verplaatst naar
de huidige locatie.

Het Magazijn
Het Magazijn is oorspronkelijk gebruikt als opslagplaats voor onderhoudsmaterialen voor
kanaal de Dedemsvaart, en stond dichtbij de molen. Na het dempen van het kanaal is het
Magazijn verplaatst naar de huidige locatie. Het Magazijn en korenmolen de Star zijn

> ontdek meer op de volgende pagina

industriële monumenten.

Hedendaagse bedrijvigheid...
Vrijwilligers van molen de Star en hun
vrienden houden de geschiedenis levend en
organiseren regelmatig activiteiten, o.a. op
Nationale Molendag (in mei), Open
Monumentendag (in september) en tijdens
plaatselijke wandel- en fiets-evenementen.
http://www.molendestar.nl/~wp-molendestar/
(Openingstijden molen )

Streekproducten molenwinkel
In principe is molen de Star op elke zaterdag
van 10 tot 16 uur geopend, zo ook het
winkeltje in 'Het Magazijn' met
streekproducten (meel / bakproducten,
kaassoorten van 'De Weldaad' en droge
worst van boerderij Uut 't Veld). Er is dan
ook een (warme) consumptie mogelijk.
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Historie Schapenstreek
Betekenis 'Schapenstreek'
Het brede zandpad was vroeger, komende
vanaf buurtschap Den Huizen, een
belangrijk verbindingspad voor de
schaapsherder. Het gaat hier om een
zogenaamde schapendrift of schapenstreek.
Over dit pad dreef de schaapherder zijn
kudde naar de heide Westerhuizingerveld.

> ontdek meer op de volgende pagina

Oude landwegen Avereest
De schapendrift was één van de vele oude landwegen in en rond Avereest en diende
voornamelijk als verbinding tussen de boerderijen en gebruiksgronden. Dit zandpad laat
nog iets van toen zien: aan weerszijden zie je nog gedeeltelijk de hoge aarden wal die de
schapen op het rechte pad moest houden.



Brasserie,camping,B&B Si-Es-An
Brasserie De Boerderij: voor koffie, thee, lunch of diner (streekproducten Reestdal) op het
terrein van camping Si-Es-An in Balkbrug. Naast kamperen of het huren van een chalet is
er ook een mogelijkheid tot B&B met hotelfunctie.
http://www.brasserie-de-boerderij.nl/ (Brasserie de Boerderij)

Routes Landschap Overijssel
Start je vanaf camping Si-Es-An met één
van de (app) rondwandelingen of
fietstochten van Landschap Overijssel?
Verlaat dan het campingterrein en begin een
route bij dit bord (foto) nabij A25 aan De
Haar 7.
https://landschapoverijssel.nl/eropuit/routes
(Routes Landschap Overijssel)

> ontdek meer op de volgende pagina
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Camping 't Reestdal & Outdoor
Speeltuin
Camping 't Reestdal heeft, naast de
horecagelegenheid (in de wintermaanden
gesloten), ook een leuke speeltuin voor
zowel de campinggasten als passanten.
Voor de stoerdere activiteiten kun je naar
'Het Motorikpark' van Reestdal Outdoor met
sportieve spelelementen.

https://www.reestdal.nl/ (Overnachten bij 't Reestdal)
https://www.reestdaloutdoor.nl/ (Reestdal Outdoor)

Bezoekerscentrum De Wheem
Bezoekerscentrum De Wheem
Bezoekerscentrum De Wheem van
Landschap Overijssel is een goed begin- of
eindpunt van een middagje Reestdal. In
deze fraaie boerderij midden in het
Reestdal, is van alles te beleven. Behalve
mooie exposities vind je er een leuke winkel
en kun je er terecht voor een kopje koffie
met wat lekkers.

Speelnatuur
Een specialiteit van De Wheem is de
havermout-appeltaart ('Reestdalkoek'); één
van de lekkere streekproducten uit het
Reestdal. Kinderen kunnen zich binnen
vermaken in de dassenburcht of op het
spannende Speelnatuurpad achter De
Wheem. Ook worden regelmatig leuke
(kinder-)activiteiten georganiseerd.

> ontdek meer op de volgende pagina

Wandel- en fietsroutes
De Wheem is een Toeristisch Overstap Punt (TOP); een vertrekpunt voor wandel- en
fietsroutes door het Reestdal. Naast de wandelingen van wandelnetwerk Vechtdal, kun je
vanaf hier verschillende routes via de app van Landschap Overijssel volgen. Voor alle
routes (ook speurroutes!), zie:
https://www.landschapoverijssel.nl (routes Landschap Overijssel)
http://www.landschapoverijssel.nl/bezoekerscentrum-de-wheem2 (openingstijden De
Wheem)

Gemaakt met routemaker.nl

