
 route.nl • 67

 routes vechtdal

Deze route rondom Rheeze laat je de 
mooiste plekjes zien van dit leuke 
brinkdorpje en de prachtige natuur 
in de omgeving. Rheeze bestaat al 
sinds de vroege middeleeuwen. Het 
heeft een karakteristieke en gaaf 
bewaard gebleven brink, waar de 
boerderijen omheen zijn gegroepeerd. 
Je vindt er leuke terrasjes zoals de 
Rheezer Kamer, waar je geniet van 
echt goed bereide koffie en heerlijke 
huisgebakken taartjes. Ook een 
geliefde pleisterplaats voor Pieterpad-
gangers!

De omgeving is al even de moeite 
waard. Ten noorden van het buurtschap 
vind je bijvoorbeeld de Rheezerbelten, 
een opgestoven dekzandrug waar je 
heerlijk kunt picknicken en genieten 
van het uitzicht over het laaggelegen 
Vechtdal.

De Overijsselse Vecht is de kleinste 
regenrivier van de grote Nederlandse 
rivieren. Heel bijzonder zijn de rivier-
duincomplexen binnen afgesneden 
meanders, hier groeit bijvoorbeeld de 
steenanjer, ook wel de Vechtanjer ge-
noemd. Ook ontdek je Boswachterij 
Hardenberg met de grote verschei-
denheid aan bomen: van inheemse 
soorten als de grove den, zomereik en, 
en de beuk tot exoten als de japanse 
lariks, fijnspar, thuga, en amerikaanse 
vogelkers. Vergeet niet bij de Haarplas, 
in de volksmond ook wel Zwanenmeer 
genoemd vanwege de vorm, even bin-
nen te stappen in vogelkijkhut. Wie 
weet wat er zomaar in je zichtveld op-
doemt!
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Boswachterij Hardenberg
In de boswachterij komen natuur, recreatie en 
houtteelt samen. De boswachterij, ruim 1.000 
hectare groot, is in eigendom en beheer bij 
Staatsbosbeheer. Rond 1900 waren dit woeste 
gronden; heidevelden die door overbegrazing 
veranderden in zandverstuivingen.

Het dorpje Rheeze 
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. 

De Rheezerbelten
De Rheezerbelten is een opgestoven 
dekzandrug met eikenhakhout. Hier kun je 
heerlijk picknicken en struinen door de forten 
van zand. Hoog bovenop de forten heb je 
een prachtig uitzicht over het laaggelegen 
Vechtdal.
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