
Uitnodiging Reestdal- & Vechtdalrit 2021

Beste BMW-vrienden,

Wij zijn vorig jaar de gelukkigen geweest, die de wisselbokaal in ontvangst mochten nemen aan 
het eind van de openingsrit in Friesland. Dat houdt in dat wij jullie voor dit jaar mogen uitnodigen in 
het mooie Zwolle! De rit zal plaatsvinden op zondag 4 juli aanstaande.

Aangezien we vanuit de hoofdstad van Overijssel vertrekken, blijven we met de rit binnen de 
grenzen van deze erg fraaie en afwisselende provincie. Hier valt genoeg te zien en te ontdekken.

We mogen starten vanuit een bijzondere locatie, die belangeloos is aangeboden door de Stichting 
De knuffelkonijntjes. René te Wierik en zijn vrouw Angela zetten zich in voor mensen, die wel wat 
afleiding en genegenheid kunnen gebruiken door met konijnen langs te gaan bij zorginstellingen, 
scholen voor speciaal onderwijs, zorgboerderijen e.d., zodat de bewoners in aanraking komen met 
de dieren en lekker kunnen knuffelen. Voor meer informatie over de stichting zie de website 
www.hetknuffelkonijn.nl

Adres Startlocatie:
Hogenkampsweg 27
8022 DA Zwolle
(inrijden via halfverharde weg richting de speeltuin)

René en Angela ontvangen ons vanaf 10u bij de dierenweide met een bak koffie of thee en een 
plaatselijke lekkernij. Parkeren van de auto's zal grotendeels op de weilanden gebeuren. Volg de 
aanwijzingen van de regelaars alstublieft op, zodat de dieren ook na ons vertrek nog van het gras 
kunnen genieten.

Rond 10:45u kunnen de eerste equipes vertrekken richting de fraaie omgeving van Dalfsen.
Dit eerste deel van de route is circa 65 km lang tot aan de lunchlocatie.

http://www.hetknuffelkonijn.nl/


Via het open veengebied rijden we richting het noorden naar het Reestdal. Hier schampen we de 
grens met Drenthe. De Reest is de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. Het dal heeft een 
geheel eigen karakter en is niet echt te vergelijken met de andere beekdalen in Drenthe. In feite 
rijgt de Reest landgoederen, heideterreinen, bossen, beekdalgraslanden en sfeervolle boerderijen, 
als parels aan een ketting, aaneen. 

Met het volgen van de Reest naar het oosten en zuidoosten rijden we verder richting het plaatsje 
Ommen. Hier komen we bij die andere belangrijke Overijsselse rivier, de Vecht.
De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland. Zij is 167 kilometer lang, 
waarvan 60 km in Nederland. Haar oorsprong ligt in het Münsterland en zij mondt bij Zwolle uit in 
het Zwarte Water. In Duitsland wordt de rivier 'Vechte' genoemd.

Met het volgen van de Vecht komen we bij onze lunchlocatie “Restaurant de Bootsman”, waar een 
lekker lunchbuffet voor ons klaar staat.



Adres lunchlocatie:
Coevorderweg 19
7737 PE Stegeren 

Met een volle buik rijden we via Junne richting Beerze. Dit buurtschap is zeer karakteristiek 
vanwege haar hallenhuisboerderijen. Beerze wordt gekenmerkt als “Hoevenzwermnederzetting “ 
(verspreide boerderijbebouwing) en Esdorp. Wel eens een raaf gezien? In dit gebied wordt deze 
zwarte, grote en schuwe vogel regelmatig gespot. Een mogelijke ontmoeting voor de volgende 
keer tijdens een vroege ochtendwandeling?

Het tweede deel van de route heeft een lengte van circa 53 km.

We volgen de Vecht via Vilsteren en Rechteren weer terug naar Zwolle.
Over de voormalige Hanzestad Zwolle valt veel te vertellen, maar het is natuurlijk het leukst om de 
stad zelf te ervaren. Vandaar doen we als afsluiter van de rit een 'rondje Zwolle' rondom de 
grachten van het historische centrum. Dan is ook te zien dat de ontwikkeling van de stad niet stil 
staat. Oud en nieuw gaan hier op een hele mooie manier samen.

De eindlocatie ligt op een steenworp afstand van BMW-dealer Dusseldorp, dat is vast voor een 
aantal van jullie bekend terrein. We doen een borrel met een hapje bij de Agnietenberg.
Hier wordt tevens de mogelijkheid geboden om te blijven eten.

Adres eindlocatie:
Haersterveerweg 23
8034 PJ Zwolle



Overnachten:

Hoewel Zwolle redelijk centraal in Nederland ligt, kunnen wij ons voorstellen dat voor sommigen de 
rit in de ochtend iets te lang kan worden. Onderstaand een paar opties met goede bereikbaarheid 
en betaalbaarheid:

 Van der Valk hotel Zwolle: Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle

 Lumen Hotel: Stadionplein 20, 8025 CP Zwolle

 Hanze Hotel Zwolle: Rodetorenplein 10-11, 8011 MJ Zwolle 

Kosten:

De bijdrage voor leden bedraagt € 15,-. De bijdrage voor niet-leden bedraagt € 20,-. Inbegrepen 
zijn: koffie en lekkers bij ontvangst, lunch en drankje en borrelhapje bij de prijsuitreiking. Op deze 
locatie kan ook, op eigen kosten, worden gegeten.
Wil iedereen a.u.b. aangeven op het inschrijfformulier of je daar wel of geen gebruik van maakt.

Rest ons niets anders dan uit te kijken naar jullie komst en we rekenen op een geslaagde dag!

Met Freude-lijke groet,
Jan Thijs Groenendijk & Mirjam Benjamins


