
Voor wie? 

 Mensen met interesse in natuur- en 

cultuurhistorie 

 Samen of single, jong (vanaf 5 

jaar) en oud 

 
Wij zorgen voor: 

Slaapruimte in eigen 

tent/kampeermiddel of appartementen, 

biologische maaltijden (Edelcatering), 

koffie, thee en een afwisselend 

activiteitenprogramma voor 

volwassenen & jeugd en kinderen 

vanaf 5 jaar. 

 

Fiets: 

In verband met het programma hebben 

deelnemers een fiets nodig. Fietsen 

kunnen via de IVN zomerweek 

worden gehuurd/besteld (ca. € 8 

fiets/dag), of neem je eigen fiets mee. 

Het landschap is hooguit licht 

glooiend. 

 

Procedure 

Na terugsturen van het aanmeldings-

formulier en betaling van het inschrijfgeld 

à € 50,-  p.p. is uw aanmelding definitief. 

Voor 1 juli 2014 moet het volledige 

bedrag betaald zijn.  

U kunt het geld overmaken naar 

Triodosbank nummer 197642802 t.n.v. St. 

IVN Zomerweek te Amsterdam. 

Deelnamekosten: 
Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar  
IVN-lid      € 285,-  niet-IVN-lid  € 305,- 

Kamperen € 255,-   € 275,- 

Kinderen tot en met 13 jaar € 130.-  

Voor deelnemers met een minimuminkomen 

is korting mogelijk. 

 

Aanmelden bij: 

Harrie Moonen 

Berthold Brechtstraat 185 

1102 RG Amsterdam 

06-38106238 

h.moonen3@kpnmail.nl 

 

 
 

Locatie 

 De Heidebloem 

 Oude Deventer weg 8 

 7448 RL Haarle 
 www.deheidebloem.com 

 Kamperen  

 Beperkt aantal binnenslaapplekken 

(40 pers) 

 Slaapkamers tot max 8 pers. 

 

 

 

 

IVN zomerweek 2014 

 

 

 

 
Overijssel Salland 

Je kunt de Sallandse Heuvelrug op 
 

 

 
 

 
zondag 3 t/m 10 augustus 

“De Heidebloem” 

Haarle 

 

www.ivn.nl/zomerweek 

 

 

 

 

mailto:h.moonen3@kpnmail.nl
http://www.ivn.nl/zomerweek


Ontdek Salland - magnifieke 

natuur in eigen land 

 
Wie een grote verscheidenheid aan 

landschappen met een rijke flora en fauna 

wil ervaren, kan tijdens de IVN-

Zomerweek 2014, in het Overijsselse 

Salland zijn hart ophalen. De prachtige 

uiterwaarden langs de rivier de IJssel 

vormen de westelijke grens van Salland. 

Het oosten van Salland wordt begrensd 

door de in de ijstijd gevormde stuwwallen 

die van noord naar zuid lopen: de 

dominante Sallandse Heuvelrug strekt 

zich hierbij uit van Ommen naar Holten, 

een lagere stuwwal loopt van Ommen naar 

Wierden. Daartussen meandert de rivier 

de Regge door natuurlijke graslanden. 

 

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 

omvat o.a. de Haarlerberg, Sprengenberg, 

Holterberg, Noetselerberg en de 

Koningsbelten. De Hellendoornse Berg 

ligt buiten het nationaal park, maar 

behoort wel tot de Sallandse Heuvelrug. 

Het park is ca 35 km groot. Het hoogste 

punt is de (Grote) Koningsbelt van 75 

meter boven NAP. Vanaf onze 

accommodatie kijken we op de nabij 

gelegen hoge Sprengenberg, het 

leefgebied van de laatste korhoenders in 

ons land. 

 

Het Sallandse landschap kenmerkt zich 

verder door uitgestrekte veengebieden, 

heidevelden, bloemrijke hooilanden en 

groene weilanden omzoomd door singels 

en bomenrijen, lommerrijke bossen, oude 

essen, kronkelende weggetjes, 

natuurgebieden in het dal van de Regge, 

landgoederen met statige kastelen en oude 

Saksische boerderijen. Ook kun je 

genieten van pittoreske (es)dorpen en van 

prachtige vergezichten vanaf de toppen 

van de “bergen”.  

 

Kortom, het is puur genieten van de 

natuur en cultuurhistorie in de Sallandse 

regio! 

 

 

 

 

 

Accommodatie  

Wij verblijven op de rustieke 

accommodatie “De Heidebloem”. Omdat 

het aantal binnenslaapplaatsen beperkt is 

(40 pers./ meerpersoonskamers), zal ook 

weer gekampeerd worden. Er is een goede 

inrichting van het kampeerterrein en 

bijbehorend sanitair. 

De mensen die vanwege leeftijd en/of 

gezondheid niet kunnen kamperen, raden 

we aan om op tijd te reserveren. 

 

Activiteitenprogramma 

 Excursies onder begeleiding van 

lokaal bekende mensen 

 Ook actief bezig zijn in de natuur 

 Programma vindt plaats tussen 

9.45 uur en 16.00 uur met enkele 

ochtend en avondactiviteiten 

 Kinderen (5 t/m 13 jaar) volgen 

onder begeleiding hun eigen 

natuurprogramma tussen 

9.30 uur en 16.00 uur  

 

Kort week overzicht 

 Zondag 3 augustus: iedereen vanaf 

16.00 uur welkom op De 

Heidebloem, huis de Delle,  

Haarle. 

’s Avonds kennismaking 

 Maandag 4 augustus: per fiets 

verkenning van de omgeving voor 

alle deelnemers van het kamp.  

 Dinsdag, woensdag en zaterdag is 

er een gevarieerd keuzeprogramma 

met diverse excursies in kleine 

groepen 

 De donderdag is zonder 

programma zodat iedereen deze 

dag naar eigen wensen in kan 

vullen. 

 Vrijdag: natuurwerkdag. 

 Zaterdagavond Bont Kampvuur. 

 Zondag 10 augustus: ontbijt en 

afbreken. Vertrek uiterlijk 10.00u. 
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