Fietsend door Midden Oost Nederland

Zomeridylle aan de Vecht – 41 km Dalfsen

Onontdekte plekjes – 39 km Haaksbergen

Zomer in het Vechtdal: Frisgroene weilanden, verscholen
oprijlanen en snoezige slingerpaadjes. Na elke bocht een
mooi gesitueerd herenhuis of chique boerderij. Maar
onderweg ook opvallend veel bonenstaken. Hier houden
de mensen van echt eten. Vers van het land. En… van
vitrage. Daar waar de rest van Nederland over is op
rolgordijnen of blinds, lijkt hier vitrage nog favoriet. Dat
klopt ook, er is geen IKEA in de buurt.

Een fietstocht langs plekjes waar u anders nooit was
gekomen. Op sommige plekjes is het lastig fietsen en
moet u misschien even afstappen. Maar het is zo mooi,
dat willen we u toch niet onthouden. Ontdek het mooiste
van het Buurserzand, het Witte Veen en het
Haaksbergerveen en rust onderweg heerlijk uit op één
van de lommerrijke terrasjes bij de eeuwenoude
watermolens die u tegenkomt.

Begin- en eindpunt:
Grand Café Het oude Station, Stationsweg 4, Dalfsen

Begin- en eindpunt:
Erve Bruggert, Scholtenhagenweg 46, Haaksbergen

Roofridders en Jonkheren – 41 km Vorden

Zomerdag aan de Waal – 49 km Berg en Dal

Uw route start bij Taveerne De Wildenborcherhof.
Vernoemd naar het vroegere roofridderkasteel De
Wildenborch dat iets verderop ligt. De poort uit de tijd van
de roofridders staat nog fier overeind en biedt toegang tot
het kasteel. De dichter Anthony Staring bracht hier zijn
jeugd door. Wellicht inspireert deze omgeving u ook tot
nieuwe inzichten of poëtische ideeën. Er zijn mooie
slingerlanen, romantische waterpartijen, indrukwekkende
landgoederen en AbelLife vertelt de verhalen van toen.
Vreemd dat Vorden ook wel het achtkastelendorp wordt
genoemd, terwijl er in werkelijkheid negen zijn.

Aan de route zal het niet liggen. Fietsen langs verkoelend
water, over landelijk gelegen dijken en door oeroude
dorpen. Ook als de zon niet volop schijnt, beleeft u een
mooie dag. Monumentale steenfabrieken of de restanten
ervan, dijkhuisjes, pontjes, vers fruit en groene
uiterwaarden vol grazende koeien of... De zon breekt
vanzelf door.
Aardig: Marcel van Hotel Erica biedt u het tweede kopje
koffie of thee gratis aan wanneer u deze App laat zien.

Begin- en eindpunt:
De Wildenborcherhof, Wildenborchseweg 19, Vorden

Begin- en eindpunt:
Fletcher Hotel Erica, Molenbosweg 17, Berg en Dal

