WANDELING 4
AFSTAND 19 KM

(niet geschikt voor wandelwagens en buggies)

Routebeschrijving
1.
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5.
6.
7.
8.

Vanaf de camping de ‘Beerzerweg’ oversteken en
rechtsaf het fietspad op
Na ongeveer 50 m gaat u links het bos in
Volg het pad rechtdoor en ga na ongeveer 60 m
linksaf een smal bospad op
Volg vanaf hier de aanduidingen met de paarse pijl
(het ‘Beerzepad’) gedurende de klim over de
Beerzerbulten
Het bospaadje komt uiteindelijk (na ongeveer 1,5 km)
beneden uit op een wat breder bospad
Hier rechts aanhouden (is nog steeds het ‘Beerzepad’)
Dit pad komt via een voetgangershek uit op een
asfaltweg (‘Beerzerpoort’)
Ga hier linksaf; u heeft nu zicht op de boerderijen van
Beerze

Bij de bouw van de Saksische boerderijen in Beerze werd
vroeger noodgedwongen gebruik gemaakt van goedkope,
lokale producten. Hout was duur dus werd gebruikt
gemaakt van riet of roggestro als muurbedekking die in
mooie vlechtwerk-patronen werd aangebracht. Wanneer
een boer zijn rogge niet goed gedorst had, liep dit het
volgende voorjaar aan de muur of op het dak weer uit
9. De ‘Beerzerpoort’ komt uit op de ‘Beerzerweg’
10. Steek de ‘Beerzerweg’ over en ga rechtdoor de
‘Boonakkerweg’ op (zandweg)
11. Bij T-kruising rechts (‘Schapenweg’)
12. De zandweg komt uit op een verharde weg
(‘Marsdijk’); hier rechtsaf de verharde weg volgen
De ‘Marsdijk’ komt uit op de ‘Beerzerweg’
13. Hier oversteken en linksaf het fietspad op
14. Na 20 m schuin naar rechts de zandweg op
(‘Oude Beerzerweg’)
15. Eerste bospad links (gele pijl)
16. Bij keuzepunt L25 rechtdoor
17. Bij T-splitsing (keuzepunt H13) links
U komt nu weer uit bij de ‘Beerzerweg’
18. De ‘Beerzerweg’ oversteken en rechtdoor de
zandweg op (blauwe pijl volgen)
19. Deze zandweg blijven volgen langs een zijarm van de
Vecht
20. Bij het talud van de verkeersweg links aanhouden
21. Ga voor de Vecht rechtsaf onder het viaduct door
22. Na het viaduct rechtsaf de oever van het kanaal
volgen

De Vecht is 167 km lang en stroomt van Darfeld
(Duitsland) naar het Zwarte Water bij Zwolle. Plaatsen
langs de Vecht zijn Metelen, Wettringen, Schüttorf,
Brandlecht, Nordhorn, Neuenhaus, Hoogstede,
Emlichheim en in Nederland Gramsbergen, Hardenberg,
Ommen, Dalfsen en Zwolle. In 1908 begon men de vele
bochten van de vroeger sterk meanderende rivier af te
snijden (zgn. normalisatie). Zo ontstonden de vele huidige
oude zijarmen. De Vecht werd daardoor in Nederland
30 km korter (nu 60 km lang)
23. Ga bij de voetbrug (bij keuzepunt H12) het kanaal
over; daarna linksaf het kanaal volgen
24. Het pad buigt af naar rechts
U komt uit op het fietspad langs de ‘Stuwdijk’
25. Ga hier linksaf het fietspad op
U komt langs een uitzichtpunt (rechts aan de
overkant van de weg)
26. Blijf het fietspad rechtdoor volgen en ga over de
Vechtbrug
27. In ‘Diffelen’ eerste weg links (bij keuzepunt G41)
(‘Grote Esweg’)
28. U gaat nu door een fietstunnel onder de verkeersweg
door; na de tunnel rechtdoor
Volg deze weg ongeveer 600 m tot u aan de
rechterkant een rij brievenbussen ziet (8b,c enz.)
29. Ga hier linksaf de zandweg in (‘Boswachterij
Hardenberg’)
30. Na ongeveer 100 m rechtsaf een bospad op (voor
bord ‘Verboden Toegang’)
31. Na ongeveer 300 m gaat u over een dam in een sloot
Ga hier linksaf het paadje op langs de sloot
32. Dit pad maakt een bocht naar rechts, blijf het pad
met de bocht mee rechtdoor volgen
Links ziet u een Vechtarm die flink aan het verlanden is.
Er was geen stroming meer in de Vechtarmen na de
normalisatie. Wanneer ‘dode’ Vechtarmen met rust
worden gelaten veranderen zij na verloop van tijd in land.
Dit dichtgroeien gaat in fases waarbij steeds weer andere
plantensoorten de boventoon voeren. Afgestorven
plantendelen maken moeras van het steeds ondieper
wordende water

33. Het pad komt uit op een breder bospad
Ga hier linksaf en direct daarna rechtsaf weer een
klein bospad op
34. Bij een splitsing links aanhouden, de oude Vechtarm
blijven volgen
35. Al snel ziet u links een afrastering met een overstapplaats met het bord ‘Opengesteld’
36. Stap hier over het hek en ga daarna rechtsaf het
bruggetje over
37. Over het bruggetje weer rechtsaf
38. Volg dit pad rechtdoor tot u na ongeveer 300 m links
een (onopvallend) laantje met eiken en beuken ziet
Ga dit laantje in
39. U komt uit bij een prachtig heideveld met jeneverbesstruiken
Steek dit heideveld rechtdoor over
40. Aan de overkant komt u uit bij een hek met overstapplaats
Ga hier overheen en daarna rechtsaf
41. Dit paadje komt uit op een zandweg, ook hier rechts
aanhouden
42. De zandweg steeds rechtdoor volgen
43. Aan het einde van de weg ziet u links boerderij
’n Oeverdinck’
44. Volg de zandweg naar de boerderij; voor de boerderij
rechts aanhouden
45. Direct daarna rechtsaf de verharde weg op
Volg deze weg ongeveer 1 km
Na 600 m komt u langs het gedenkteken voor de verzetsgroep ‘Salland’ die hier actief was in de Tweede Wereld
oorlog. De buurtschap Stegeren speelde een grote rol in
het regionale verzet.
Een droppingsveld bij Stegeren werd vanaf augustus 1944
benut door een verzetsgroep uit Vroomshoop. De bij
droppings ontvangen wapens en goederen werden
vervoerd naar de noordelijke provincies.
Ook kwamen negen geheim agenten aan parachutes naar
beneden boven het Stegerenseveld, waarna ze op veilige
plaatsen werden ondergebracht. De verzetsstrijders zelf
verborgen zich in een schuilhut onder de grond. Ondanks
zoekacties door ‘Wachgruppe Ommen’ vanuit Kamp Erika
werden ze nooit ontdekt.
Dit is zeker ook te danken aan zowel de medewerking als
de zwijgzaamheid van de bevolking van buurtschap
Stegeren
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Bij T-kruising rechtsaf de ‘Stegerdijk’ op
De ‘Stegerdijk’ in bocht naar links blijven volgen
Eerste weg links (‘Junnerweg’)
U gaat nu eerst over een Vechtarm en daarna over de
stuw met vistrap in de Vecht
250 m na de stuw linksaf een zandweg op tussen
bossingel en akker; volg op dit pad de blauwe pijl
Volg bij keuzepunt M11 de gele pijl (linksaf)
U komt uit op een brede zandweg; hier linksaf
U komt nu langs een vervallen boerderij
Ongeveer 250 m na de boerderij maakt de zandweg
een scherpe bocht naar rechts
Blijf de zandweg volgen tot het uitkomt bij een zijarm
van de Vecht
Volg het pad langs de zijarm
U komt bij een weiland; ga hier rechtdoor het smalle
paadje op langs het weiland
Dit pad komt weer uit bij de Vechtarm
Blijf het pad volgen langs de Vechtarm
U komt uit bij een afwateringsloot met een stuw
Loop over de stuw en blijf het pad rechtdoor volgen
Ook bij de brug over de Vechtarm het pad langs het
water rechtdoor blijven volgen
U komt uit bij een bruggetje over een sloot
Ga hier het bruggetje over en u bent weer terug op
Camping De Roos
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