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Vechtbeleving over de grens!
Opening Elfde Toren en toelichting varend klaslokaal
Afgelopen woensdag 30 juni vond de opening van de ‘Elfde Toren’ in het Duitse plaatsje Laar plaats. Langs de
Overijssels Vecht staan van Zwolle tot Gramsbergen op tien bijzondere locaties en unieke plekken 'Tien
Torens'. Met de plaatsing van de ‘Elfde Toren’ gelijk over de grens is het dorpje Laar het 11 de beleefpunt aan
de Vecht geworden. Bij de opening was ook aandacht voor het ‘varende klaslokaal’, een grensoverschrijdend
uitwisselingsprogramma voor scholen, waarin kinderen en jongeren hun eigen omgeving, het buurland en de
natuur beter lekker kennen.
De ‘Elfde Toren’ en het ‘varende klaslokaal’ zijn mogelijk gemaakt door de grensoverschrijdende samenwerking
tussen MarketingOost, waterschap Vechtstromen en Samtgemeinde Emlichheim, binnen het project LIVING
Vecht-Dinkel. Met de ‘Elfde Toren’ en het ‘varende klaslokaal’ is de recreatieve, culturele en educatieve waarde
en beleving van de Vecht vergroot. Dit punt van de Vecht bij het Duitse plaatsje Laar is getransformeerd tot een
ware trekpleister. Naast fietsen, wandelen, varen, kan er beleefd en geleerd worden door middel van kunst en
informatie.
Elfde Toren – beleefpunt langs de Vecht
De 'Tien Torens' uit het zogenaamde Tien Torenplan staan voor bijzondere locaties en unieke plekjes langs de
Overijsselse Vecht. In het kader van grensoverschrijdende toeristische arrangementen, is dit aansprekende
Nederlandse concept naar de Duitse zijde van de grens doorgetrokken. Binnen dit deelproject is het Duitse
dorpje Laar gekozen tot 11 e beleefpunt, wat direct op de grens tussen Nederland en Duitsland aan de Vecht
gelegen is, getransformeerd tot een bezienswaardigheid en trekpleister.
Laar
Laar is naast zijn rijke natuur, kunst en cultuur, een belangrijk knooppunt. Bijvoorbeeld van het Vechtdalwandelpad, de Vechtdalfietsroute of de Laarer Mühlenroute. Op het Vechtpaneel dat gerealiseerd is, is een
overzicht van de Vecht van bron tot monding – 167 kilometer pure Vechtbeleving te zien! Het nieuwe
wandelrondje ‘Rondje Laar’, dat start naast de historische molen en het ‘Heimathaus’, voert naar het
uitzichtpunt ‘Horizont’ met een schitterende blik over de grensmeander van de Vecht. Hier staat ook het
bijzondere kunstwerk ‘VechtNesten’ van kunstenaar Roel Westerman. Op een andere plek langs de Vecht is de
beeldengroep ‘Wortlos’ – onderdeel van Kunstwegen te zien: metershoge figuren, die van beide oevers uit over
het water naar elkaar kijken. Gemaakt van ijzerdraad, lijken zij in het landschap op te gaan – een bijzondere
beleving mét een Duits tintje.
Varend klaslokaal
Voor scholen aan weerszijden van de grens biedt de Vecht mogelijkheden voor samenwerking. Aan beide zijden
van de grens werken wij met interactief en regio specifiek lesmateriaal. Daartoe werden in dit project
tweetalige identificatiekaarten ontwikkeld. Het ‘varende klaslokaal’ zorgt ervoor dat kinderen en jongeren niet
alleen de regio, maar ook het buurland en de natuur beter leren kennen met een tochtje op de Vechtzomp.
Talrijke klassen van lagere scholen hebben het avontuur van deze buitenschoolse leerplek al kunnen beleven.
Natuurlijk blijft dit aanbod bestaan.
Totstandkoming
De ‘Elfde Toren’ en het ‘varende klaslokaal’ zijn gerealiseerd door Samtgemeinde Emlichheim, MarketingOost
en het waterschap Vechtstromen in het kader van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Het project is
een Duits-Nederlands initiatief, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en de nationale
programmapartners in het kader van het INTERREG V A-programma. Het doel van het project is om gezamenlijk
meer te doen voor de hoogwaterbescherming, het toerisme en de gemeenschappelijke identiteit in de regio in
het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht en de Dinkel .
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Over MarketingOost
Vechtdal Marketing is onderdeel van MarketingOost. MarketingOost helpt overheden en
ondernemers in Overijssel om de vrijetijdseconomie verder te ontwikkelen, zodat Overijssel een
fraaie bestemming blijft voor bezoekers uit binnen- en buitenland, een heerlijk leefgebied voor
bewoners, en een kansrijk marktgebied voor bedrijven. We werken elke dag met passie aan de
ontwikkeling en branding van iedere regio, elk met zijn eigen unieke verhaal. We verzamelen SMART
data die relevante inzichten verschaffen, we adviseren overheden bij de ontwikkeling van
gebiedsvisies, we stimuleren ondernemers in het ontwikkelen van aanbod dat aansluit bij de wensen
van bezoekers én bewoners, en brengen dat aanbod bij verschillende doelgroepen onder de
aandacht op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Zo blijft Overijssel een aantrekkelijke
provincie voor iedereen. Kijk ook eens op: www.marketingoost.nl en www.visitoost.nl
Over Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen werkt samen met inwoners en partner aan een aantrekkelijke
leefomgeving en zorgen met het belastinggeld van inwoners en ondernemers voor voldoende,
schoon en veilig water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.
Dit doen we met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving. Daarbij staan we,
en de maatschappij, voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan
waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Kijk ook eens op:

