
1. ONTDEK EEN WONDERE WATERWERELD 
Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de bijzonderste 
gebieden van Nederland en het grootste laagveenmoerasgebied 
van Noordwest-Europa. Dankzij turfstekers en rietsnijders ont-
stond hier een uniek landschap vol meren, vaarten, rietlanden, 
moerasbossen en trilvenen. Charmante waterdorpen en Zuider-
zeestadjes, ongerepte natuur, grachten en wateren maken van 
dit gebied een perfecte locatie voor een (actieve) vakantie, 
weekendje of dagje weg. De bijzondere overnachtingslocaties 
aan het water, natuurhuisjes in het bos en diversiteit aan activi-
teiten zorgen dat je er even helemaal tussenuit bent. Van vaar- 
excursies waarbij je in de schemering speurt naar reeën tot een 
tochtje met een kano, SUP of fluiterboot. Waar wacht je op? 

2. ONTDEK EEN WERELD VAN NATUURSCHAT-
TEN OP TWEE WIELEN 
Natuurlijk ontdek je veel vanaf het water, maar ook op de fiets is 
Weerribben-Wieden een waar paradijs. Fiets het rondje Weer-

ribben-Wieden en ontdek dat de Weerribben vol bijzondere 
plant- en diersoorten zit. Een mooi startpunt is Buitencentrum 
Weerribben van Staatsbosbeheer. Fiets langs kleine water-
molentjes, vogelkijkhutten en diverse veenwerkershuisjes.  
Tot aan het einde van de 19de eeuw woonden hier turfstekers  
en hun gezinnen.

3. ONTDEK EEN WERELD VAN SMAAK
Nog een mooi cadeau van de natuur en passievolle streek-
producenten: smaakfietsroutes. Overijssel kent er genoeg!  
Stap op de pedalen en combineer een fietstocht door de 
bijzonder natuur. Al fietsend begroeten de streekproducenten  
je vriendelijk. Ze geven je zelfs een exclusief kijkje op het erf en 
vertellen gepassioneerd hun verhaal. Van bessen en asperges  
tot ambachtelijk boerenijs en een vers scharreleitje. 

Meer informatie en veel routes vind je op  
visitoost.nl/ineigenland

Dat je niet naar het buitenland hoeft om mooie plekken te vinden, weet jij als 
lezer van In Eigen Land maar al te goed! Om deze zomer even heerlijk te 
onthaasten reis je af naar Overijssel, een provincie die een wereld op zich is. 
Met de unieke natuur van Weerribben-Wieden en het glooiende landschap 
van Twente, maar ook de schitterende Hanzesteden, waar de historie nog 
zichtbaar is. Ga je mee op wereldreis?

3x op wereldreis  
in Overijssel
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