€ 1,50

VIER BESCHREVEN WANDELINGEN MET KAART
START- EN EINDPUNT CAMPING DE ROOS

WANDELING 1
AFSTAND 3 KM

(geschikt voor wandelwagens en buggies)

Routebeschrijving
1.

Vanaf de camping de ‘Beerzerweg’ oversteken en
rechtsaf het fietspad op
2. Na ongeveer 50 m gaat u links het bos in
3. Na 20 m rechtsaf
4. Na 30 m links aanhouden
5. Ongeveer 100 m verderop bij splitsing links
6. Bij de volgende splitsing rechts
7. Bij de kruising rechts
8. U komt nu uit op een laan met Amerikaanse eiken
Hier linksaf
9. Op de laan ziet u al gauw een pad naar rechts;
blijf echter de laan rechtdoor volgen
10. Ga na een flink stuk rechtdoor het eerstvolgende
pad rechts in
11. Bij splitsing het pad rechts blijven volgen
Al vrij snel ziet u een smal paadje naar rechts. Dit leidt
naar de grafheuvel van baron Bentinck en zijn vrouw.
Hij was de eigenaar van Landgoed Beerze vanaf 1923
tot aan zijn dood in 1961

12. Na weer naar het bospad teruggekeerd te zijn,
vervolgt u de route (naar rechts)
13. Eerste pad links
14. Bij splitsing rechts
15. Dit pad steeds rechtdoor volgen, zijpaden negeren
16. U loopt nu een stuk parallel aan de spoorlijn (links)
Bij het einde van het pad komt u uit op een brede
zandweg (‘Gemoelaksweg’)
Hoe komt deze zandweg aan die vreemde naam?
Een perceel bos in deze omgeving had vroeger
(ongeveer een eeuw geleden) de naam ‘Gemoelak’.
Die naam was er aan gegeven door de eigenaar omdat
zijn voorvaderen lange tijd op Java een landgoed hadden
met die naam. Bij de invoering van straatnamen in de
gemeente Ommen in 1959 werd dit de Gemoelaksweg
17.
18.
19.
20.

Hier rechtsaf (links ziet u een spoorwegovergang)
U komt uit op het fietspad langs de ‘Beerzerweg’
Hier rechtsaf het fietspad op
Direct daarna rechtsaf de grote boslaan in langs
het hek van ‘Landschap Overijssel’
21. Eerste pad links
22. Bij T-splitsing linksaf
23. U komt nu uit bij het startpunt van de wandeling
Ga over het fietspad terug naar de camping

