WANDELING 3
AFSTAND 15 KM

(niet geschikt voor wandelwagens en buggies)

Routebeschrijving
1.

Ga de camping op en loop in de richting van het
bruggetje over de zijarm.
2. Voor het bruggetje linksaf de zijarm volgen.
3. Dit is een deel van het Vechtdalwandelpad.
4. Via een klein voetbruggetje verlaat u de camping
5. Blijf de zijarm volgen.

Een marke was een gemeenschap van gezeten boeren
die eigendoms- en/of gebruiksrechten uitoefenden
over woeste gronden. Zo waren er ondermeer de
marken Zeese, Beerze en Stegeren. Gezamenlijk
vormden de marken een schoutambt (Ommen) dat
weer deel uitmaakte van een drostambt (Salland)

De Vecht heeft vele zgn. ‘dode’ zijarmen, ontstaan door
normalisatie van de rivier (begin vorige eeuw). Maar
liefst 69 bochten werden afgesneden. Dit t.b.v. de
scheepvaart en om in de winter het regenwater sneller
af te voeren zodat de boeren niet zoveel last meer
hadden van overstromingen. Er is geen stroming meer
in deze zijarmen (vandaar de benaming ‘dood’), maar er
is nog volop leven in te vinden; vele soorten vissen,
kikkers, salamanders en waterplanten, zoals waterpest,
hoornblad, waterlelie, gele plomp, gele lis, kalmoes en
lisdodde. En als u geluk hebt ziet u misschien een
ijsvogeltje over het water vliegen

16. Na ongeveer 200 m rechtsaf de ‘Eerderdijk’ op
17. Dit brede pad rechtdoor blijven volgen tot u weer
bij een verharde weg uitkomt
18. Deze weg (de ‘Beerzerweg’) recht oversteken.
19. Na het passeren van de spoorwegovergang
rechtdoor
20. Tweede pad links
21. Dit pad blijven volgen tot het uitkomt op een brede
zandweg
22. Hier rechtsaf de zandweg op
23. U passeert links een boerderij/huis
Bij een tweede boerderij komt deze weg uit op een
grindweg met fietspad (‘Junnerbaan’)
24. Hier links
Deze weg komt uit op een verharde weg (‘Nieuwe
Hammerweg’)
25. Hier rechts en meteen daarna links een zandweg op
26. Deze zandweg komt uit op een andere zandweg
(‘Gemoelaksweg’)
27. Hier links
28. U komt nu langs camping ‘De Vogelsangh’ (rechts)
29. Bij een kruising van zandwegen rechtsaf de
‘Vennedijk’ op
30. Deze zandweg steeds rechtdoor blijven volgen tot
het uitkomt bij een verharde weg

6. U komt uit bij een afwateringsloot met een stuw.
Loop over de stuw en blijf het pad rechtdoor
volgen.
7. Het voetpad verlaat even de waterkant, gaat een
stukje door het bos en vervolgens langs een weiland
8. Na het passeren van het weiland komt u uit op een
wat breder bospad.
Blijf dit bospad langs de zijarm rechtdoor volgen.
9. Bij een splitsing links aanhouden
Dit is nog steeds het Vechtdalwandelpad
10. U loopt nu door een eikenbos met veel ondergroei
van Adelaarsvarens
11. Bij een driesprong links
12. Dit pad rechtdoor blijven volgen tot in een bocht
naar links een klein paadje naar rechts gaat
13. Rechtsaf dit bospaadje op
14. Dit paadje komt uit op een beukenlaan
Hier naar links de beukenlaan in
15. Deze laan komt uit op een verharde weg; hier
linksaf
Dit bos is onderdeel van Landgoed Junne, ca. 1000 ha
groot en sinds 2018 in bezit van ASR.
Het Landgoed dankt zijn naam aan het esdorp Junne
dat in een bocht aan de Vecht ligt. Het is aannemelijk
dat dit esdorp al in de vroege middeleeuwen (en
waarschijnlijk al veel eerder) een agrarische nederzetting is geweest. Deze buurtschap was destijds de
kern van de marke Junne, die in 1846 is opgeheven.

Voordat u op de verharde weg uitkomt ziet u rechts de
uitgestrektheid van het ‘Beerzerveld’, met zijn vele
jeneverbesstruiken. Een vogel die graag boven deze
vlakte zweeft is de buizerd. Ze laten zich door de warme
lucht meevoeren naar grote hoogte (thermiek), want
hoe hoger hoe groter het gebied dat ze kunnen
bespieden (prooidieren o.a. konijnen en muizen)
31. Bij de verharde weg rechts
32. Na ongeveer 400 m links de ‘Mariënbergerdijk’ op
(bij keuzepunt L37 van het wandelnetwerk)
33. Deze zandweg rechtdoor volgen
34. Links passeert u enkele prachtige vennen

De vele vennetjes (ook wel veenputten genoemd) in dit
gebied zijn ontstaan doordat er vroeger op grote schaal
turf werd gestoken. Planten die u in dit gebied aantreft
zijn o.a. veenpluis, beenbreek, veenbes, lavendelheide en
klokjesgentiaan
35. De ‘Mariënbergerdijk’ kruist de spoorlijn; blijf de
zandweg volgen
36. Na de bocht is er links een ingang naar het natuurreservaat ‘het Beerzerveld’ (gele paaltje naar links)
37. Ga dit paadje op en volg de gele paaltjes
U loopt nu door een prachtige zandverstuiving met oude
vliegdennen, die plaatselijk zijn overstoven. Van anderen
zijn de wortels juist zichtbaar geworden. Vliegdennen zijn
door de wind verspreide grove dennen, die hun gedrongen
vorm hebben gekregen door de invloed van de wind in het
open veld. Een vogel die zich goed thuis voelt in dit soort
gebieden is de nachtzwaluw (ook wel geitenmelker
genoemd)
38. Na het passeren van de zandverstuiving komt u bij de
ingang van het bos een rood paaltje tegen
39. Hier naar links
40. Volg de rode paaltjes tot het pad uitkomt op een
verharde weg (‘Beerzerpoort’)

Als u de verharde weg ziet liggen, blijf dan nog even de
rode paaltjes volgen, parallel aan de verharde weg, tot u
bij het beginpunt van de rode paaltjes route uitkomt
41. De verharde weg hier oversteken en deze weg
rechtsaf volgen
42. De verharde weg die links het bos in gaat negeren,
blijf de ‘Beerzerpoort’ volgen
43. Als de weg de heuvel over is en u de boerderijen van
Beerze voor u ziet liggen, verlaat u de verharde weg
en gaat links het bos in bij de ingang met een
voetgangershek
44. Dit bospad steeds rechtdoor blijven volgen
45. Rechts liggen de weilanden, links de kamduinen
46. Uiteindelijk komt dit bospad uit op de ‘Beerzerweg’
47. Hier linksaf over het fietspad terug naar de camping
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