Fietsroute Bourgondisch fietsen door het Vechtdal en langs de Dedemsvaart
Genieten van het afwisselende landschap en pauzeren op bijzondere locaties
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Afstand: 46 km
Deze fietsroute heeft twee gezichten: het bosrijke Vechtdal en het weidse landschap bij Dedemsvaart. Zo
ervaar je hoe gevarieerd het prachtige Overijsselse landschap kan zijn. Ook zie je al fietsend hoe groot de
invloed van de mens op de omgeving is. Geniet van verre uitzichten met indrukwekkende wolkenluchten en
van kronkelende paden door bossen en heidevelden. Aan de route ligt een aantal mooie pauzeplaatsen,
waar je kunt uitrusten en iets kunt eten en drinken.
Starten en pauzeren
A. Vakantiepark het Stoetenslagh, Elfde wijk 42 Rheezerveen
B. Aardbeienboerderij & Theeschenkerij RozemArrie, Ridderinkweg 1 Arriën
C. Grand Café Olde Postkantoor, Markt 1 Dedemsvaart
De routebrochure met voordeelcoupons is binnenkort verkrijgbaar bij alle start- en pauzeplaatsen.

Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting
Vakantiepark het Stoetenslagh (A)
Pauzeren/eindigen: KP 23 → KP 20 Let op: Na 300 m aan je LH.
Vertrek: Verlaat het Stoetenslagh en ga R. → KP 23
1.

KP 23 → KP 60 → KP 59 → KP 58 → KP 57 → KP 56 → KP 54

Je fietst door het dal van de rivier de Vecht. Deze 167 km lange regenwaterrivier ontspringt in Duitsland en
loopt zo’n 60 km over Nederlands grondgebied. Langs de rivier ontstonden rivierduinen waarop in de
Middeleeuwen akkerbouwgronden ontstonden, ook wel essen genoemd. Deze essen moesten worden
bemest en dat gebeurde met de mest van schapen die graasden op de verder van de rivier gelegen
heidevelden. Op veel van deze heidevelden werden later de bossen aangeplant waar je nu doorheen fietst.
2.

KP 54 → KP 53 → KP 51 → KP 50 → KP 44 → KP 49 → KP 42

3.

KP 42 → KP 43 Let op: Na de fietstunnel rechtdoor op de Hardenbergerweg (KP 43 gaat L).

4.

Eerste weg R en tweede weg R (Ridderinkweg).
Aardbeienboerderij en Theeschenkerij RozemArrie (B)
Pauzeren/eindigen: Op de Ridderinkweg direct aan je RH.
Vertrek: Verlaat RozemArrie en ga R (Ridderinkweg).

5.

Eerste weg L en kruising oversteken (Brinkweg).

6.

Eerste weg R (Arriërveldsweg). → KP 43

7.

KP 43 → KP 9 (Let op: KP 9 ligt aan het eind van de Arriërveldsweg aan de overkant van het kanaal)

8.

KP 9 → KP 28 → KP 26 → KP 18 Let op: Blijf langs de vaart fietsen (KP 18 gaat R).
Grand Café Olde Postkantoor (C)
Pauzeren/eindigen: Na 120 m aan je RH.
Vertrek: Steek de fietsbrug over de vaart over en ga L (Wisseling). → KP 21 Lees verder bij 10.

Dedemsvaart is vernoemd naar de stichter van het dorp, Baron van Dedem. Voor het pand van Grand Café
Olde Postkantoor zie je het monument staan dat daaraan herinnert. Baron van Dedem (1776) liet het 40
km lange kanaal de ‘Dedemsvaart’ graven zodat de turf kon worden afgevoerd die in grote delen van
Noordoost-Overijssel werd afgegraven. Het dorp Dedemsvaart is als gevolg hiervan ontstaan.
9.

Steek bij de eerste fietsbrug aan je LH de vaart over (tegenover Grand Café Olde Postkantoor) en ga L
(Wisseling).

10. → KP 21 Let op: Neem na het bord ‘Einde Dedemsvaart’ (bij het verlaten van de bebouwde kom) de
eerste weg L (Woudbloemweg, hier kan een bordje ontbreken).
11. KP 21 → KP 23 Lees bovenaan verder.

Starten en pauzeren
A. Vakantiepark het Stoetenslag
Elfde wijk 42 Rheezerveen · 0523 638260 · www.stoetenslagh.nl
Vakantiepark het Stoetenslag is de 5 sterren camping voor alle leeftijden. Midden op het vakantiepark ligt
een 5 ha. grote recreatieplas met zandstrand. Tevens bieden wij tijdens de schoolvakanties een
verrassend animatieprogramma aan voor jong en oud.
B. Aardbeienboerderij & Theeschenkerij RozemArrie
Ridderinkweg 1 Arriën · 0529 463008 · www.rozemarrie.nl
Welkom op onze aardbeienboerderij en theeschenkerij. Idyllisch gelegen in de oude buurtschap Arriën.
Lekker uitrusten onder het genot van een kopje koffie, thee, lunch of heerlijk softijs met aardbeien.
C. Olde Postkantoor
Markt 1 Dedemsvaart · 0523 712415 · www.oldepostkantoor.nl
Grand café Olde Post Kantoor is gevestigd in het voormalige Postkantoor uit 1912. Het pand staat nog
steeds op de monumentenlijst van Dedemsvaart en heeft op deze manier een sfeervolle bestemming
gekregen met een prachtig terras aan de Hoofdvaart in hartje Dedemsvaart.

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

