
Deze route is uitgezet door  

Het Vechtdal 20 km 
 
Routebeschrijving Ommer bossen route 
Deze fietsroute begint bij de parkeerplaats bij de Sahara,  
aan de Beerzerweg. (P = ANWB-paddestoel) 
 

01. Vanaf de parkeerplaats over het spoor rechtsaf, na een paar  

 honderd meter links, de Junnerweg. U kunt de Junnerweg even  

 doorrijden om een kijkje te nemen bij de vistrappen in de Vecht. 

02.  In Junne rechts, de Nieuwe Hammerweg.  

Let op: Als u over wilt gaan op de Vechtdalroute, dan vanaf hier verder gaan met  

 punt 10 van de andere beschrijving. De Nieuwe Hammerweg blijven volgen, spoor oversteken. 

03.  Rechtsaf de Vosseboerweg, richting Den Ham. 

04.  Op kruising rechts richting Ommen (P 20876), de Janmansweg. Doorrijden tot de Hammerweg.  

 Hier over het bruggetje rechts, richting Ommen. 

05. In de bocht naar links van deze weg rechtsaf, de Eerderveldweg, richting de parkeerplaats van  

 Staatsbosbeheer. 

06.  Bij de parkeerplaats linksaf het fietspad op, richting Ommen. (P 22131) 

07.  Fietspad volgen tot de Hammerweg. Hier rechts, u komt nu bij de parkeerplaats de Steile Oever. 

 U kunt u hier even doorfietsen naar het Natuurinformatiecentrum de Besthmermolen. Hier vindt u allerlei  

 wetenswaardighheden over de omgeving. 

08.  Na de parkeerplaats de Bergsteeg volgen. In Besthmen verder over een stukje verharde weg, de  

 Bergweg, dan rechtdoor over de Besthemer Esweg (P 21407) richting Junne. 

09.  Camping 'Vacantievreugd' voorbij ,  

 vlak voor het spoor rechts (P 219640). 

10.  Bij P 24023 rechts, bij P 23909 links tot aan  

 asfaltweg (Eerderveldweg), daar links.  

 U komt nu weer op  de parkeerplaats bij  

 de Sahara. 

 
 
 
 

Bezienswaardigheden 

(1) De Sahara 
 

De beschrijving van de fietsroute start bij de Sahara, voor mensen die de 

streek niet kennen een nogal zonderlinge benaming. Als je het gebied ziet, 

kun je je er wel wat bij voorstellen; het is een restant van de grote 

zandverstuivingen waar Nederland. in de vorige eeuw zo van te lijden had. 

Vrijwel overal werden ze destijds dan ook bebost, om het zand vast te 

leggen. 

Hier is dus nog een restant bewaard gebleven, sterker nog: Er is pas nog 

een stuk bos gerooid om het zand meer ruimte te geven, en er zijn 

plannen om hier nog meer aan toe te voegen. Het is een heerlijk speelterrein voor kinderen, door hun 

geravot blijft het zand vrij van begroeiing- wat precies de bedoeling is. Vele 

schoolreisjes hebben de Sahara als einddoel, en menig streekgenoot denkt bij het zien van deze vlakte met 

weemoed terug aan zo'n dagje warm zand met knarsende krentenbollen en lauwe ranja. 



 

 

 

(2) Eerder Achterbroek 
 

Dit deel van de fietstocht gaat langs het Eerder Achterbroek. Dit is een 

restant van het vroegere kleinschalige cultuurlandschap, en veel van de 

oude landschapselementen zijn hier nog intact. Hier vindt u nog de 

afwisseling van heideveldjes, bos, weiland, akkers, en dit alles 

aanééngeregen met houtwallen, met vaak zwaar geboomte. De naam 

Broek geeft aan dat het hier nat hoort te wezen, dit is nu door de 

ontwatering voor vooral de landbouw veel minder het geval. Toch is het 

nog een rijk gebied, door z'n gevarieerdheid ook een leefgebied voor veel 

verschillende dieren. Ga hier eens een keer in de schemering kijken, 

zachtjes natuurlijk. Grote kans op een stel reeën in de bosrand, of het geluid van uilen. 

 

(3) De Steile Oever 
 

Hier kunt u wat aardrijkskunde in de praktijk opdoen. Rechts van de weg ligt de Besthmenerberg, indertijd 

door het geweld van de ijstijd hier opgestuwd. Als u wat energie over hebt, loont het de moeite er even naar 

toe te fietsen. Bovenop staat een uitkijktoren, vanaf hier hebt u een pracht uitzicht op de wijde omgeving. Is 

dat te veel moeite, steek dan de weg eens over. Hier heeft de Regge, een rivier welke even ten westen van 

Ommen in de Vecht stroomt, zich een weg gezocht tussen bovengenoemde Besthmenerberg aan de ene en 

de Archemerberg aan de andere kant. Hierbij heeft hij zich in de loop der tijden een heel eind in de 

zandmassa gevreten, met als gevolg: een Steile Oever. 

 

(4) De Besthmenerberg 
 

Besthmen: Als je deze plaatsnaam ziet, lijkt het wel alsof er bij het scrabbelen willekeurig een rijtje letters op 

het plankje is terechtgekomen. Ook de mensen die ooit de afleidingen van deze plaatsnaam op papier 

moesten zetten hadden daar blijkbaar moeite mee: Besthmerven, Besthmenerberg, Besthemeres, je komt 

hier alle vormen tegen. Rechts van de Besthemeresweg ziet u zomerhuisjes en caravans tussen het 

geboomte staan. Het is camping 'de Besthmenerberg', een terrein met een bewogen geschiedenis. Vroeger 

was de voormalige eigenaar van het landgoed Eerde, Philips Baron van Pallandt van Eerde, in de ban 

geraakt van de Indiasche filosoof Krishnamurti, van de 'Orde van de Ster van het Oosten'. Hij schonk zijn 

landgoed aan deze orde, en deze vestigde hier zijn wereldhoofdkwartier. De wijsgeer liet in 1929 zijn 

verblufte volgelingen weten, dat hij er mee ophield; hij wilde dat zijn boodschap werd begrepen, en niet de 

persoonsverheerlijking waartoe de Orde was overgegaan. Een respectabel man dus. 

Een gedeelte van het kamp werd in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter gebruikt als 

gevangenenkamp, het beruchte kamp Erika. Groter contrast met de eerdere vredelievende bestemming van 

deze plaats is haast niet mogelijk. Na de oorlog bleef het nog een tijdje deze bestemming houden, maar nu 

voor NSB-ers, als kamp Erica, met een 'c' dus. Nu is het al jaren een camping van de stichting 

'Vacantievreugd'. Alleen het amfitheater, waar de grote meester vroeger zijn voordrachten gaf, herinnert nog 

aan het bewogen verleden. 

 

Vistrappen Junne en Diffelen 
 

Vistrappen: Het klinkt wat luguber, als een middeleeuws volksvermaak. Het heeft echter niets met 

dierenmishandeling te maken, in tegendeel zelfs. Toen de Vecht werd gekanaliseerd en van stuwen voorzien, 

was ze meteen in vakken opgedeeld waar geen vis meer in of uit kon, althans niet op eigen kracht. Vroeger 

werd daar ook niet de noodzaak van ingezien, de belangstelling van de waterschappen voor natuurwaarden 

kwam pas de laatste jaren op gang. Om vissen de mogelijkheid weer terug te geven vrij de rivier op en af te 

zwemmen, werden omleidingen om de stuw aangelegd. Nu kunnen ze het hoogteverschil treetje voor treetje 

afleggen, zodat ze weer naar hun paaiplaatsen stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook is er nu weer de 

mogelijkheid om naar de zee te trekken, waar sommige vissoorten een deel van hun leven doorbrengen. 

 


