
 

Alle informatie over de 3-Flüsse-Route vindt 
u op het internet: routeprofielen, downloads 
van GPS-gegevens of tips voor uitstapjes. Met 
de QR-code komt u meteen bij de informatie 
in de fietsrouteplanner. Hier vindt u ook de 
verschillende etappes en rondtochten van de 
3-Flüsse-Route.

De regio ervaren!
Er is nauwelijks een andere fietsroute die een zo grote ver-
scheidenheid aan natuur, cultuur en gastronomie te bieden 
heeft als de 3-Flüsse-Route. De afwisselende etappes door 
prachtige landschappen trekken jaarlijks talrijke fietsers. De 
regio Lippe-Issel-Niederrhein biedt gasten die met de fiets op 
pad zijn alles wat nodig is voor een actieve en ontspannende 
vakantie. Op de grens van de Niederrhein, het Münsterland en 
het Ruhrgebied, midden in het natuurpark Hohe Mark, wacht 
u een verscheidenheid aan landschappen. Verheug u op  
weidse landschappen en nauwe steegjes, eenzame paden en 
gezellige boerderijcafés die smakelijke regionale specialiteiten 
serveren. Op het platteland weet men wat het goede leven is. 
De hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen in deze regio 
zullen u verrassen.

Uitgegeven door
Regio Lippe-Issel-Niederrhein
Tel.: +49(0) 2858 - 3849931 
www.lippe-issel-niederrhein.de

U kunt ons ook volgen op Facebook 
www.facebook.com/LippeIsselNiederrhein

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums. Hier 
investiert Europa in die ländlichen Gebiete 
unter Beteiligung des Landes Nordrhein- 
Westfalen.

3-Flüsse-Route
Regio Lippe-Issel-Niederrhein

Fietsroute met app, arrangementen en 
oplaadpunten voor e-bikes
www.3-flüsse-route.de/index.php/nl/

De app voor de 3-Flüsse-Route 
De 3-Flüsse-Route voor onderweg. Met de gratis app heeft 
u alle belangrijke informatie en veel handige tools voor uw 
fietstocht altijd bij de hand: 

 gedetailleerd kaartmateriaal, ook om offline te 

 gebruiken

  routenplaners
   weergave van de omgeving bij  

bezienswaardigheden, horeca, 
accommodatie en nog veel meer.

Foto‘s: LAG Lippe-Issel-Niederrhein e.V., Akademie Schloss Raesfeld, Afb. Smartphone: medienwolff,
Kaarten: Outdooractive Kartografie, Geoinformatie © Outdooractive, © GeoBasis-DE / BKG 2018

Gratisappbij de route

Voor onze Nederlandstalige gasten: de voorpret op een  
ontspannen fietstocht door de regio Lippe-Issel-Niederrhein 
begint op www.3-fluesse-route.de/index.php/nl/

Digitaal routeportal 
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Knooppunt netwerk van �etsroutes in Noordrijn-Westfalen (Radroutennetz NRW) Hoogtepunten langs de route

5   Schermbeck: Dämmerwald
Het Dämmerwald is een bosgebied van 1.450 hectare in het na- 
tuurpark Hohe Mark. Het is ook het leefgebied voor zeldzame dieren, 
zoals wilde katten, spechten, doodhoutkevers en bosvleermuizen. 
Het belevenispad met een lengte van 2,6 km is ingericht ter bevorde-
ring van duurzaam toerisme en natuureducatie. De informatiebor-
den, de app, het informatiepunt etc. geven een goede indruk van de 
veranderingen die zich in dit oude bos met eiken en beuken voltrekt. 
Startpunt: Teufelstein, wandelparkeerplaats. Bereikbaar via het se-
cundaire traject op de 3-Flüsse-Route.

2   Hünxe: Kaninchenberge
Het natuurbeschermingsgebied Kaninchenberge, ook wel bekend 
als ‘Speller Heide‘, is met zijn oppervlakte van ongeveer 104 hec-
tare het grootste nog bestaande heidegebied in het district Wesel. 
Hier kunt u zich een beeld vormen van hoe dit landschap eruit moet 
hebben gezien in de late middeleeuwen en hoe er vroeger gebruik 
werd gemaakt van de heide. Het 1,5 km lange belevenispad geeft een 
goede indruk van de flora en fauna die het waard zijn om beschermd 
te worden.

3   Raesfeld: dierenpark van Schloss Raesfeld
Vlak bij het waterslot van Raesfeld ligt het vrij toegankelijke dieren-
park dat het hele jaar door geopend is. Het park werd ooit in renais-
sancestijl aangelegd. Op een oppervlakte van 100 hectare vindt de 
bezoeker uitgestrekte weide, heide- en bosgebieden. Er is keuze uit 
vier uitnodigende wandelroutes met een lengte van 1 tot 5 km. Er is 
ook een terrein met klim- of balanceerpaden en slacklinen dat uitno-
digt tot avonturen in de natuur.

4   Rees: beeldenpark met rondwandelingang
Het beeldenpark met een oppervlakte van ongeveer 500 m² is een 
magneet voor bezoekers en kunstliefhebbers. Hier staan zowel ab-
stracte als ook figuratieve werken. Ook in het historische centrum 
van Rees staan 62 beelden die u het beste kunt ontdekken tijdens 
een wandeling van 1,5 km met behulp van het gidsje ‘Skulpturen-
rundgang’. 

Arrangementen
Met de fietsarrangementen, incl. hotelovernachtingen en bagage-
vervoer, kunt u ontspannen kennismaken met de 3-Flüsse-Route 
en de streek. U kunt kiezen uit rondtochten en standplaatsreizen 
van 3-4 dagen. Voor aanvragen kunt u ook terecht bij de plaatselijke 

toeristische informatiebureaus.

Informatie en boekingen:

Niederrhein Tourismus GmbH /2-LAND Reisen
Tel. +49 (0)2162 / 8179-333 | www.2-LAND-Reisen.de

1   Hamminkeln: uitkijkplatform Dingdener Heide
Het natuurbeschermingsgebied Dingdener Heide is een van de 
grootste drassige hooilanden in Noordrijn-Westfalen. In de vorige 
eeuw strekte zich hier nog een groot heidegebied uit over een op-
pervlak van ruim 500 hectare. Nu is het een nieuw leefgebied voor 
talrijke zeldzame dier- en plantensoorten. Het goed ontwikkelde net-
werk van paden en het uitkijkplatform maken het tot een populaire 
bestemming voor uitstapjes. Verrekijker niet vergeten!

6   Voerde: Momm-Niederung
De Momm-Niederung is een laaggelegen, stil en schilderachtig na-
tuurbeschermingsgebied met een oppervlakte van ca. 600 hectare. 
De naam dankt het gebied aan de Mommbach, een beek die een 
oude tak van de Rijn volgt. Het is een van de laatste traditionele cul-
tuurlandschappen langs de Niederrhein met boomgaarden, zeldza-
me bomen, ooievaarsnesten en steenuilen. 

7   Wesel: wildreservaat in het Diersfordter Wald
Dit bos is een goed voorbeeld voor de landschappelijke ver-
scheidenheid aan de Niederrhein. Het belevenispad door het 
veengebied en over de iets langere ‘Hirschkäferroute‘, genoemd 
naar de vliegende herten die hier voorkomen, zijn goed beweg-
wijzerd en voeren door een veenlandschap, langs droge land-
duinen en moerassige heidegebieden. Misschien ziet u er zelfs 
vliegende herten, de grootste keversoort in Duitsland, of andere 
wilde dieren. 


