
   

 

Fietsroute Vechtdal 

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl 

 

Stap in de herfst op de fiets en ontdek het glooi-
ende landschap van het Vechtdal. De rivier de 
Vecht zoekt hier zijn weg door het kleurrijke 
herfstland met stuifzand, eeuwenoude dorpen  
en landgoederen met statige eiken. 
 
Start fietsroute: parkeerplaats bij Toeristisch Overstap Punt 

(TOP) De Koppel, Vechtstraat 8,  7772 AX Hardenberg.  

Lengte route: 46 km.  Duur ca. 5 uur. 

 
De route 

1. Drassige hooilanden 

Steek de vistrap en de stuw over via twee bruggen en volg 

het fietspad door het Vechtdal, richting Rheeze. Het pad 

loopt langs mooie drassige hooilanden. Hier en daar ziet u 

een oude, afgesneden arm van de Vecht. Houd de richting-

wijzers aan tot u op de Brink van het dorp Rheeze bent.  

 

2. Struingebied Uilenkamp 

Hierna kiest u richting Diffelen. U rijdt eerst over de 

Marsweg en volgt daarna een fietspad langs enkele poe-

len. Dan komt u bij het informatiepaneel van de Uilen-

kamp. Een handwijzer geeft aan in welke richting de 

Vechtoever ligt. Paden zijn er niet, u kunt er rondstrui-

nen. Als u verder gaat met de fietsroute, dan volgt u het 

fietspad tot het einde. Daar steekt u de weg over en gaat 

LA. Volg deze weg tot de stuw, halverwege komt u langs 

De Gloepe (horeca). 

 

3. Stuw en vistrap 

Bovenop de brug ziet u hoe diep de Vecht zich insnijdt in 

de zandbodem. Fiets verder over de dijk naar de kruising 

met de drukke Beerzerweg. Steek voorzichtig over en 

neem het fietspad RA, richting Beerze. Net voorbij cam-

ping De Beerzerbulten RA. U volgt nu de Marsdijk die 

uitzicht biedt op de lager gelegen weidegronden (mar-

sen) langs de Vecht. Aan het eind van de Marsdijk moet 

u eerst even het fietspad opzoeken. Ga 25 m naar links, 

neem het doorsteekje naar het fietspad en vervolg dan 

RA.  

 

4. Sahara 

U passeert camping De Roos en blijft bij de kruising met 

de Nieuwe Hammerweg RD rijden over het fietspad tot 

bij de spoorwegovergang. Geleidelijk bent u zo vanuit 

het rivierdal op de stuwwal terechtgekomen. Hier gaat u 

LA, 200 m naar de Sahara. De Sahara is een stuifzandge-

bied dat bij mooi weer heel veel mensen trekt. De zand-

grond blijft zo open tussen de dichte bossen, omdat de 

jonge dennen worden uitgetrokken. Het is een mooie 

plek voor een picknick. 

 

5. Landgoed Eerde  

Aan de rand van de Sahara bij ANWB-paddenstoel 23267 

RA richting Den Ham. Bij ANWB-paddenstoel 23750 RD, 

langs het juist afgeplagde Eerderveld. Hier is de ontwa-

teringssloot onlangs gedicht en gaat zich weer vochtige 

hei ontwikkelen. Rechts tussen het geboomte ligt de 

grafkelder van de familie Van Pallandt. Bij ANWB-

paddenstoel 22131 RD, richting Den Ham en vervolgens 

RA richting Ommen, over het vrij gelegen fietspad naast 

de weg. Links komt er een doorkijk naar het kasteel 

Eerde. Wanneer u het van dichterbij wilt bekijken, kunt u 

de laan opfietsen. Verderop in de tweede bocht van de 

weg kunt u even oversteken voor het mooie panorama 

vanaf de ‘Steile Oever’ van de Regge, een zijrivier van de 

Vecht. Hierna komt u bij een rotonde. Rechts daarvan 

ligt het Natuurinformatiecentrum Ommen, het keerpunt 

van waaruit u deze fietsroute ook kunt starten. 

 

 

6. Naar het buurtschap 

U gaat vanaf de rotonde langs de N341 richting Den 

Ham, tot aan de parkeerplaats ‘Steile Oever’. Hier slaat u 

LA via de Bergsteeg richting Junne. Bij ANWB-

paddenstoel 20933 gaat u RD over de Bergweg. Dan 

komt u bij ANWB-paddenstoel 21407 waar u alweer 

Junne volgt over de halfverharde Besthemeresweg. Bij 

ANWB-paddenstoel 21471 LA, na 100 m bij ANWB-

paddenstoel 21964 RA richting Sahara, bij ANWB-

paddenstoel 24023 ook richting Sahara. Aan het einde 

van het fietspad LA. Steek de overweg over en ga direct 

RA. Bij ANWB-paddenstoel 22098 LA richting Junne. U 

komt nu bij de woningen van de buurtschap Junne. De 

huizen met de rood-witte zandlopers op de luiken zijn 

het meest oorspronkelijk. Bij de Y-splitsing LA.  

 

7. Strand van Oldemeier 

Bij ANWB-paddenstoel 22100 LA richting Stegeren. Bij 

ANWB-paddenstoel 22101 gaat u RA, Stegerdijk. Bij 

ANWB-paddenstoel 24571 LA richting Hardenberg. Bij 

ANWB-paddenstoel 24572 RA, bij ANWB-paddenstoel 

24573 RA richting Hardenberg. Daarna volgt u LA rich-

ting ‘De Oldemeijer’ en bij de T-splitsing opnieuw LA. 

Daarna de 1e LA Oldemeijerweg. Bij afslag naar links 

neemt u het betonfietspad, aan het eind daarvan over-
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steken en eenrichtingsverkeer volgen. Bij De Oldemeijer 

ligt een grote ondiepe spartelvijver met strand en eiland. 

Het is gratis toegankelijk. 

 

8. Rheezerbelten 

Bij de splitsing RA, vervolgens het eerste asfaltfietspad 

RA. Bij T-splitsing LA over Grote Beltenweg. Aan de rech-

terhand ligt een hoog stuifduin, de Rheezerbelten. Bij T-

splitsing LA over de Oude Rheezerweg (ventweg richting 

Hardenberg). Bij de T-splitsing RA richting ‘Centrum’, bij 

de stoplichten RD en na 300 m fietspad RA richting 

Rheeze en De Koppel, waar de fietstocht eindigt, ten-

minste als u bij de splitsing links aanhoudt en doorrijdt 

naar de stuw. 

 

 

Ommen 
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Tips van de boswachter 

Nico Arkes: “Bezoekt u het Vechtdal, neem dan zeker 

een kijkje op landgoed Eerde. In het interbellum woonde 

hier baron Philip van Pallandt. De baron was een groot 

natuurliefhebber. Hij was bevriend met Baden Powell, de 

oprichter van de Scouting. Hij schonk zelfs Ada’s Hoeve 

aan de scouting. Later raakte hij betrokken bij de geeste-

lijk leider Krishnamurti. Hij schonk het landgoed aan 

deze vredesapostel, zodat hier de volgelingen bij elkaar 

konden komen. Een kleine tien jaar later gaf Krishnamur-

ti het kasteel plus landerijen terug. Hij vond bezit niet 

passen bij zijn roeping. De baron had grote moeite om 

de bebouwing en het landgoed te onderhouden. Bij 

testament schonk hij zijn landgoed aan Staatsbosbeheer 

en Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer werkt er hard 

aan om de natuur in oude staat te herstellen. Zo worden 

de oude lanen onderhouden volgens een 75-jaren plan. 

Elke tien jaar worden de bomen langs enkele lanen ge-

kapt en opnieuw ingeplant. Zo blijft het complete lanen-

patroon in stand en gezond.” 

 

• Bij Natuuractiviteitencentrum De Koppel kunt u terecht 

voor inspiratie en informatie over natuur en milieu in 

Hardenberg en de rivier de Vecht. Openingstijden: di-

vr van 13-17 uur en za en zo van 13-16 uur. Adres: 

Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg, T 0523-273388, 

www.dekoppel.com.  

• In Natuurinformatiecentrum Ommen komt u meer te 

weten over de prachtige natuur van Ommen. Geopend 

wo-zo tussen 13-17 uur (periode 1 mei-1 nov). Wo, za, 

zo 13-16 uur (periode 1 nov-1 mei). Adres: Hammer-

weg 59a, 7731 AJ Ommen,  T 0529-450702, 

www.natuurinformatiecentrum.nl. 

• Fietsverhuur is mogelijk bij Eilander Tweewielers. De 

openingstijden zijn ma-vr 8.30-12.30 en 13.30-18 uur 

en za 9.30-16 uur. Adres: Bruchterweg 85, 7772 BK 

Hardenberg, T 0523–648874.  

• Het gebied van de fietsroute staat gedetailleerd op de 

Staatsbosbeheerkaart Vechtdal (kaart 17). De kaart is 

verkrijgbaar bij VVV’s in de regio of via 

www.staatsbosbeheer.nl. 

• Ook ruiters kunnen met hun paarden genieten van het 

Vechtdal. In de bossen van Hardenberg is er een rui-

terpad van 15 kilometer uitgezet. In die van Ommen is 

er een route van 27 kilometer. Uw auto met trailer 

kunt u parkeren op parkeerplaats Meiersbos aan de 

Hammerweg.  

• De Vecht van een andere kant bekijken? Huur dan een 

kano. De kans om vogels en wild te zien is groot. U 

kunt zowel vanuit Ommen als Hardenberg de Vecht 

ontdekken. Adres: Kano- en Outdoor Centrum De 

Vecht Events, Stationsstraat 12/a, 7783 AS Gramsber-

gen, T 06–53407773 en Rederij Peters Kano- en boten-

verhuur, aan de Zwolseweg (bij 8c) richting Vlisteren, 

naast Hotel de Zon bij de Vechtbrug, T 0529–451924. 

 
Bereikbaarheid 
Met de auto: A28: neem bij Zwolle afslag 21 Harden-

berg, over de N34. Bij de verkeerslichten gaat u richting 

Dalfsen/Ommen/Hardenberg. Bij Hardenberg neemt u 

de afslag Hardenberg vanaf de N34. Aan het einde van 

de afrit gaat u rechtsaf. U rijdt dan op de Twenteweg 

(N343). Bij de tweede verkeerslichten gaat u linksaf de 

Europaweg op. Aan het einde rechtsaf Bruchterweg. 

Vervolgens derde straat rechts, Vechtstraat, eindigend 

bij De Koppel. Ruime parkeergelegenheid. 

 

Met het openbaar vervoer: met de trein naar Harden-

berg. Als u het station uitloopt, gaat u linksaf, de Sta- 

tionsstraat, respectievelijk Burg. Schuitestraat uit. Bij 

kruising linksaf Bruchterweg: aan de overkant fiets-

verhuur Eilander. Eerste straat rechts komt uit bij De 

Koppel, startpunt. OV-reisinformatie 0900-9292 of 

www.9292ov.nl. 

 
Deze route is afkomstig uit het herfstnummer van  

Onverwacht Nederland (3/2007). 

 


