
Mountainbike route Hardenberg 
 
Plaats: Hardenberg 

Lengte van de route: De route heeft een lengte van 21,5 kilometer. 

Markering: De route is gemarkeerd met vierkante houten palen met daarop in het groen het 

internationale MTB-teken (driehoek met daaronder 2 rondjes). 

Startlocatie: Je kunt de route starten bij: 

- Parkeerplaats recreatieplas de Oldemeijer in Hardenberg.  

Als je vanaf het centrum van Hardenberg de borden "de Oldemeijer" volgt kom je vanzelf bij deze 

parkeerplaats. 

Omgeving: De route voert door de ruim 1100 hectare grote boswachterij Hardenberg. Het bos bestaat 

uit naald- en loofbomen met hier en daar ondergroei van struiken, varens en mossen. Op enkele 

plaatsen wordt dit bos afgewisseld met heidevelden, waarin veelal een ven voorkomt. Bij deze 

vennetjes is het niet onmogelijk dat je een adder of een zandhagedis treft. De route is in 1999 

gerealiseerd op initiatief van Wielerclub Lemelerveld (WCL) in samenwerking met de Hardenberger 

Wielervereniging (HWV). In 2015 is de route totaal aangepast door vrijwilligers van MTB-Hardenberg 

Aard van de route: De route begint met een ongeveer 4 kilometer lange singletrack (bosondergrond) 

die tussen de bomen door slingert, maar waarop je toch een fikse snelheid kunt ontwikkelen. Over één 

van de weinige verharde delen van de route, die voert door een klein fietstunneltje (let hier op voor je 

hoofd!), komen we in het gedeelte dat het Bentinckbos genoemd wordt. Hier bevindt zich een zeer 

technische singletrack over de oevers van een uitloper van de rivier de Vecht. Vanuit het Bentinckbos 

kom je over wat bredere paden in het Diffelerveld. Op dit gedeelte van de route kom je regelmatig wild 

tegen. Vanuit het Diffelerveld steken we opnieuw de N36 over. Vanaf dit punt zijn er in 2015 diverse 

nieuwe singeltracks in de route op genomen. Na zo'n 23 kilometer ben je weer terug bij het startpunt. 

De route kent weinig tot geen hoogteverschil, maar door de laatste aanpassingen is deze zeer 

attractief om te rijden. 

Website:  Facebook MTB Hardenberg 

Email: Route-Onderhoud MTB Hardenberg 

Info: VVV Vechtdal Ommen, 0529-451638 

Extra: Wanneer er routebordjes ontbreken of wanneer er anderszins iets niet in orde is, kun je dit 

doorgeven middels facebook. 
 


