FIETSROUTE 2

AFSTAND 33,5 KM
Routebeschrijving
1.

Vanaf de camping de ‘Beerzerweg’ oversteken en
linksaf het fietspad op
2. In Beerze bij knooppunt 55 rechtsaf (‘Beerzerpoort’)
3. Na de spoorwegovergang de derde zandweg rechts in
(links ziet u keuzepunt L 37 van het wandelnetwerk)
4. Deze zandweg helemaal rechtdoor uitrijden (u passeert nog een klinkerweg, hier rechtdoor blijven gaan)
tot u bij een verharde weg uitkomt (‘Beerzerhaar’);
hier rechtsaf
5. Eerste weg links (‘Vosseboerweg’)
6. Eerste verharde weg rechts (‘Janmansweg’)
7. Na ongeveer 1 km bij kruising rechtsaf het fietspad
langs de grindweg op (bij fietsknooppunt 5); u fietst
nu het natuurgebied Eerder Achterbroek in
8. Bij splitsing rechtsaf (‘Brakelweg’)
9. Bij viersprong van wegen het fietspad rechtdoor
blijven volgen
10. Bij splitsing links aanhouden
11. Steeds rechtdoor tot u bij een volgende splitsing
komt, hier rechtsaf
12. U komt nu uit op de ‘Dennenweg’; hier linksaf
13. Het eerstvolgende zandpad links negeren
14. Bij einde weg rechtsaf de ‘J.H. Machielseweg’ op
15. U komt nu uit bij een verkeersweg (‘Hammerweg’)
16. Deze voorzichtig oversteken en de zandweg op het
Landgoed Eerde vervolgen
17. U komt nu langs Kasteel Eerde
18. Deze zandweg steeds rechtdoor volgen tot u weer bij
de verkeersweg uitkomt
19. Deze oversteken (goed uitkijken!) en het fietspad
linksaf volgen
20. Eerste onverharde weg met fietspad rechts inslaan
(‘Bergsteeg’)
21. Dit fietspad uitrijden tot u op een verharde weg
uitkomt, de ‘Bergweg’; hier rechtsaf
22. Eerste verharde weg rechts (‘de Kamp’)
23. Deze weg volgen tot u in Ommen op de ‘Hammerweg’
uitkomt; hier rechtsaf
24. Na de spoorwegovergang linksaf en direct daarna
rechtsaf ‘Het Laar’ inslaan
25. U komt nu langs Landgoed Het Laer
26. Bij einde weg rechtsaf het fietspad langs de verkeersweg op
27. Bij einde weg linksaf het fietspad op (niet oversteken);
u gaat nu de Vechtbrug over

28. Over de brug de weg rechtdoor oversteken, daarna
direct rechtsaf de ‘Prinses Julianastraat’ oversteken en
aan de overkant het fietspad rechtdoor volgen
29. U komt nu langs het Ommer Streekmuseum in de
molen Den Oordt
30. Deze weg (‘Den Oordt’) rechtdoor volgen
31. Bij kruising rechts (‘Hessel Mulertstraat’)
32. Steeds rechtdoor: de ‘Hessel Mulertstraat’ gaat over
in de ‘Doormanstraat’ en daarna in de ‘van Wassenaar
van Obdamstraat’
33. Bij einde weg rechtsaf de ‘Hardenbergerweg’ op
34. De ‘Hardenbergerweg’ rechtdoor blijven volgen, ga
onder de fietstunnel door
35. Na fietstunnel eerst weg links, ‘Arriërveldsweg’
36. De ‘Arriërveldsweg’ steeds rechtdoor blijven volgen
tot de ‘Hessenweg Oost’
37. Hier rechtsaf (bij bordje ‘Golf en Countryclub Hooge
Graven’)
38. De verharde weg gaat over in een zandweg
39. Na ongeveer 500 m komt u uit op een verharde weg
(‘Middenweg’); hier rechtsaf
40. Bij kruising links, het fietspad langs de ‘Arriërflierweg’ op
41. Dit fietspad steeds rechtdoor volgen
42. Bij einde fietspad linksaf de ‘Coevorderweg’ op
43. Bij T-kruising recht oversteken, het fietspad op
44. U gaat nu door een tunnel
45. Bij einde fietspad linksaf de ‘Stegerdijk’ op
46. Deze weg blijven volgen
47. In Stegeren eerste weg rechts (‘Junnerweg’)
48. U passeert nu een stuw met vistrap
49. Na de stuw de eerste (semiverharde) weg rechts
inslaan (‘Koedrift’)
50. Deze weg blijven volgen (wordt zandweg); u komt uit
op een verharde weg (‘Marsweg’), hier linksaf
51. Bij einde weg rechtsaf de ‘Junnerweg’ op
52. Bij splitsing links aanhouden en de ‘Nieuwe
Hammerweg’ volgen
53. Bij splitsing links de ‘Nieuwe Hammerweg’ blijven
volgen
54. Bij einde weg linksaf het fietspad langs de
‘Beerzerweg’ op en terug naar Camping De Roos

