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Activiteiten
Vrijetijdstips
Het recreatiegebied »Thülsfelder Talsperre« biedt talloze mogelijk-
heden om actief te genieten en daarbij nieuwe energie op te doen.

In onze jaarlijks verschijnende brochure »Freizeittipps« vindt  
u een gedetailleerd aanbod met:

· Zwembaden 
· Hengelsport 
· Golf 
· Bowling 
· Fietsverhuur en nog veel meer.

Attractieparken
»Action« bij wat voor weer dan ook
Of het nu de speeltuin is, het klimbos of de dierentuin: het 
 recreatiegebied »Thülsfelder Talsperre« heeft uw kinderen veel te 
bieden. Hier kunnen zij zich helemaal uitleven in sport en spel.

Molli Bär speelpark
Industriering 2, 49696 Molbergen 

Klimbos »Kletterwald Nord«
Am Stau, 26169 Friesoythe-Thülsfelde

Dieren- en attractiepark Thüle
Über dem Worberg 1, 26169 Mittelsten Thüle
 
 
Speeltuinen
Avontuurspeelplaats »Reservistenfort«
Tijd voor action: Hier kunnen de jongsten eindeloos plezier 
hebben. Hangbruggen, schommels, draaimolens, een dubbele 
kabelbaan en een klimpiramide staan tot hun beschikking.
Drei-Brücken-Weg, 49681 Petersfeld

Speelplaats »Baumstadt Dwergte«
Een avontuurlijke speelmogelijkheid middenin het bos – vlakbij 
het bosleer- en avonturpad »Dwergter Sand« – nodigt de 
 kinderen uit om te ravotten èn met de ouders onder 
de bomen te picknicken.
Große Tredde, 
49696 Molbergen–Dwergte

Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre e.V. 
Eschstraße 29, 49661 Cloppenburg
Telefoon (0 44 71) 15-2 56
Fax (0 44 71) 93 38 28
eMail: info@thuelsfelder-talsperre.de
www.thuelsfelder-talsperre.de

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00–12.30 uur en 13.30–17.00 uur
Zaterdag 10.00–13.00 uur

Vakantiedoelen
in het recreatiegebied 
»Thülsfelder Talsperre«
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Geachte gasten!
 
Het recreatiegebied »Thülsfelder Talsperre« is één 
van de mooiste vakantieregio’s in noordwest Duits-
land. Hier komen zowel ontspanning zoekende 
natuurliefhebbers, alsook actieve vakantiegangers 
volledig aan hun trekken.

Talrijke fiets-en wandelpaden, een golfpark met een 
openbare 9-holes oefenbaan, een vliegveld geschikt 
voor zweef- en gemotoriseerde vliegtuigen alsook 
afgelegen visplaatsen zijn erg in trek bij de sportlief-
hebbers.
Als echte bezoekersmagneten gelden het dieren- en 
vrijetijdspark »Thüle« alsook het »Museumsdorf 
Cloppenburg«.

Wij presenteren u hier een aantal highlights van het 
recreatiegebied »Thülsfelder Talsperre«.

Fietsen
Het recreatiegebied »Thülsfelder Talsperre« beschikt over een  
uit gebreid netwerk van fietspaden. Of u nu een dagtocht of een 
meerdaagse fietstocht wilt maken, – u zult enthousiast zijn.

Fietskaarten en verdere informatie zijn verkrijgbaar bij de  
Tourist Information Cloppenburg.

 
Rondleidingen
Met de gidsen op stap – het hele jaar rond
Heel persoonlijk, en toch rijk aan informatie – zo organiseren onze 
ervaren gidsen gedurende het hele jaar hun rondleidingen door het 
unieke landschap. Het zijn echte experts, die alles weten over het 
land en haar bewoners, en graag de één of andere anekdote uit de 
regio vertellen.

Verdere informatie is verkrijgbaar in de jaarlijks verschijnende  
brochure »Freizeittipps«, en bij de Tourist Infor mation 
 Cloppenburg.
 
 

Leerpaden
Wie graag door de natuur loopt, zich daarbij verheugend over de 
aanblik van flora en fauna, kan zich afvragen: Welke plant zie ik 
daar eigenlijk? Welk dier is net langs me heengerend? 
In het recreatiegebied »Thülsfelder Talsperre« zorgen de leerpaden 
voor opheldering.

Informatie- en leerpad »Thülsfelder Talsperre«  
Lengte ongeveer 10 km
Parkeer- en startplaatsen voor wandelaars bevinden zich bij  
de  afslagen Thülsfelder Talsperre Nord (Thülsfeld), Mitte en Süd 
(Petersfeld) aan de B 72.

Lyrisch boomleerpad Varrelbusch
Lengte ongeveer 1,2 km
Startplaats: Schuilhut bij de dorpsvijver,
Grüner Weg / Grüne Höhe aan de Landesstraße 847,  
49681 Varrelbusch. 

Veenleerpad »Molberger Dose«
Lengte ongeveer 2,5 km
Startplaats: Peheimer Straße (parkeerterrein aan de Landesstraße 
836 tussen Molbergen en Peheim bij kilometerpaal 10,8),  
49696 Molbergen. 

Bosleer- en avontuurpad Dwergter Sand
Lengte ongeveer 3,5 km
Vertrekpunt: Große Tredde (Parkeerplaats bij de avonturen-
speelplaats »Baumstadt Dwergte«), 49696 Molbergen.

Museum
»Museumsdorf Cloppenburg«
In het »Museumsdorf Cloppenburg« zijn indrukwekkende, lande-
lijke bouwmonumenten te zien uit de laatste 500 jaar. De meeste 
van de meer dan 50 gebouwen zijn afkomstig uit het oude cultuur-
landschap tussen de Weser en de Eems, en werden in 1934 tot een 
dorp in de stad herbouwd.
Museumsdorf Cloppenburg
Bether Str. 6, 49661 Cloppenburg
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