FIETSROUTE 4

AFSTAND 41,5 KM
Routebeschrijving
1.

Vanaf de camping de ‘Beerzerweg’ oversteken en
linksaf het fietspad op
2. In Beerze, na boerderij huisnummer 21 (links), linksaf
de zandweg oprijden (‘Beerzeresweg’)
3. Bij splitsing rechts aanhouden (‘Schapenweg’)
4. Eerste zandweg links
5. Bij T-splitsing rechts
6. U komt uit op een verharde weg (‘Marsdijk’); hier
rechtsaf
7. Deze weg komt uit op de ‘Beerzerweg’
8. De ‘Beerzerweg’ oversteken en linksaf het fietspad
langs de ‘Beerzerweg’ volgen
9. Na ca. 1 km bij de verkeersweg goed uitkijken bij het
oversteken en het fietspad blijven volgen
10. Bij kruising linksaf (richting Diffelen/Rheeze) het
fietspad links van de ‘Stuwdijk’ op
11. Na ca. 1 km steekt u de Vecht over via een stuw met
vistrappen
12. Eerste verharde weg links (‘Grote Esweg’)
13. Deze weg blijven volgen; u gaat 2x onder de
N36 door
14. Bij einde weg linksaf, het fietspad langs de
‘Rheezerweg’ op
15. Na ca. 500 m rechtsaf de ‘Rheezerweg’ oversteken en
het fietspad op (‘Schalmmaatdijk’)
16. Het fietspad komt uit op een verharde weg
(‘Marsweg’); hier rechtsaf
17. In Rheeze linksaf de ‘Rheezerbrink’ op
18. Direct daarna bij splitsing rechts aanhouden
19. Eerste weg links (bij ANWB-paddenstoel 24688)
20. Deze weg gaat over op een fietspad; dit fietspad
steeds rechtdoor blijven volgen
21. Bij einde fietspad rechtsaf de klinkerweg op
22. Steeds rechtdoor, klinkerwegen en fietspaden volgen
elkaar op
23. Na het bord ‘Hardenberg’, op een klinkerweggetje in
een bocht naar links, gaat u rechtsaf het fietspad op
24. Na het sportveldje en voor de woonwijk rechtsaf het
fietspad blijven volgen
25. Bij T-splitsing rechts; u gaat nu door een fietstunnel
26. Bij volgende T-splitsing links (richting centrum)
27. Bij einde fietspad de ‘Europaweg’ oversteken en
rechtdoor het ‘Molenplein’ op
28. Het ‘Molenplein’ rechtdoor volgen
29. Bij einde weg linksaf (‘de Brink’)
30. ‘De Brink’ rechtdoor volgen; ‘de Brink’ gaat over in de
‘Hessenweg’
31. U komt uit bij kruising met verkeerslichten; hier recht
oversteken

32. Aan de overkant de ‘Hessenweg’ rechtsaf blijven
volgen
33. Bij T-kruising rechtsaf (nog steeds de ‘Hessenweg’)
34. Eerste weg links (‘Boslaan’)
35. Weer eerste weg links (‘Brandweg’)
36. Bij kruising rechtdoor (‘Weidebuurt’)
37. Na de Gereformeerde Kerk (rechts) rechtsaf
(‘Frits de Zwerverlaan’)
38. Bij einde weg rechtsaf (‘Rheezerweg’)
39. Al snel, bij ‘Clara Feyoena Heem’ linksaf
(‘Oude Rheezerweg’)
40. Deze weg gaat over in een fietspad
41. Bij einde fietspad linksaf (‘Rheezerweg’)
42. Al snel daarna rechtsaf (‘Grote Beltenweg’)
43. Eerste weg rechts, richting de Oldemeijer (‘Larixweg’)
44. Bij kruising linksaf (‘Oldemeijerweg’)
45. Na de begraafplaats 1e weg rechts, het fietspad op
(‘Willemsdijk’)
46. Bij T-splitsing van het fietspad (bij ANWB-paddestoel
25107) linksaf
47. Bij verharde weg het fietspad rechtdoor blijven
volgen
48. Het fietspad nu steeds rechtdoor blijven volgen
49. Het fietspad komt uiteindelijk uit bij een verharde weg
(bij ANWB-paddestoel 25105 ziet u die weg al, maar
dan moet u nog even het fietspad blijven volgen)
50. Hier oversteken en het onverharde fietspad volgen
(bij ANWB-paddestoel 25104)
51. Bij kruising van bospaadjes: naar links
52. U komt uit bij een verhard fietspad; hier rechtsaf
53. U komt nu weer uit op de ‘Rheezerweg’
54. Hier linksaf het fietspad langs de ‘Rheezerweg’ op
55. Bij huisnummer 99 (recht voor u ziet u een picknickplaats) rechtsaf de ‘Rheezerweg’ oversteken en de
zandweg op. De zandweg komt uit op een verharde
weg
U KUNT HIER KIEZEN: LINKS OF RECHTS
56. Linksaf steekt u de Vecht over met een fiets/voetveer
die u met handkracht moet bedienen
57. Als u alleen bent of met personen die zich niet te veel
mogen inspannen, kunt u beter de andere richting
kiezen
Mogelijkheid 1) linksaf
58. Na ca. 400 m (voor een bocht naar links) rechtsaf het
fietspad op (‘Eikenknuppeldijk’)
59. Dit fietspad komt uit bij een fiets/voetveer
(zelfbediening); steek hier de Vecht over

60. Het fietspad aan de overkant volgen tot u uitkomt bij
een verharde weg
61. Hier rechtsaf het fietspad langs de verharde weg op
62. Bij kruising rechts (‘Mölinksweg’)
63. Bij T-kruising (ANWB-paddestoel 24685) rechtsaf
(‘Buurtweg’)
64. Bij kruising rechtdoor
Mogelijkheid 2) rechtsaf
65. Na ca. 400 m (voor een bocht naar rechts) gaat u
linksaf, daarna meteen naar rechts het fietspad op
(‘Schalmmaatdijk’)
66. Fietspad komt uit op de ‘Rheerzerweg’
67. Deze weg oversteken en linksaf het fietspad langs de
‘Rheezerweg’ volgen
68. U passeert opnieuw de stuw over de Vecht
69. Bij uitkijkheuvel (links), de ‘Rheerzerweg’ weer oversteken en het fietspad rechtdoor volgen (‘Wiechminkpad’)
70. U passeert een bruggetje over een zijarm van de
Vecht
71. Het fietspad gaat over op een klinkerweg (‘Brinkweg’)
72. Bij T-splitsing links
73. Bij kruising rechtsaf (‘Buurtweg’)
Vanaf hier zijn 1) en 2) weer gelijk
74.
75.
76.
77.

Bij splitsing rechtsaf de klinkerweg op (‘Brinkweg’)
Eerste weg rechts (na ca. 150 m, ook ‘Brinkweg’)
Bij splitsing links
Bij de volgende splitsing weer links (richting ‘doorgaand verkeer’)
78. U komt nu uit op het fietspad langs de ‘Hardenbergerweg’

79. Steek hier de ‘Hardenbergerweg’ over (schuin naar
rechts); kijk goed uit!
80. Ga aan de overkant linksaf het fietspad op
81. Direct daarna: rechtsaf de ‘Pallegarsteweg’ op
82. Na het passeren van de spoorlijn de verharde weg
met een bocht naar rechts volgen
83. Nadat u rechts Camping De Pallegarste gepasseerd
bent, komt u uit bij een kruising; hier rechtdoor
84. U rijdt nu op de ‘Beerzerhaar’
85. Na een tunnel en een spoorlijn het eerste zandpad
naar rechts (‘Knolsdijk’)
86. Bij einde zandweg rechtsaf de verharde weg op
(‘Zwarteweg’)
87. Na het oversteken van de spoorlijn meteen linksaf een
zandweg op (‘Oude Beerzerweg’)
88. Bij splitsing links aanhouden
89. Bij T-splitsing links
90. U passeert opnieuw de spoorlijn
91. De zandweg komt uit op een verharde weg (‘Beerzerhooiweg’); hier rechtsaf
92. Eerste zandweg links (‘Vennedijk’)
93. Eerste bospad rechts (na ongeveer 600 m)
94. U komt bij een ingang van Landschap Overijssel;
neem hier het linkerpad
95. Dit bospad steeds rechtdoor volgen
96. U komt uit op een zandweg bij een spoorwegovergang; ga hier rechtsaf het spoor over
97. De zandweg rechtdoor volgen; deze komt uit op de
‘Beerzerweg’
98. Ga rechtsaf het fietspad op en terug naar Camping
De Roos

