WANDELING 2
AFSTAND 5 KM

(niet geschikt voor wandelwagens en buggies)

Routebeschrijving
1.
2.
3.
4.

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

U loopt over stuifwallen. Deze heuvels zijn begroeid met
eiken en opslag van vuilboom. Hier werd vroeger
eikenhakhout geëxploiteerd, dit werd mede gedaan om
het stuifzand tegen te houden. Rechts lag toen een
grote zandverstuiving (ontstaan door overbegrazing
door de schaapskudden) die de esgronden (links)
onvruchtbaar maakte. De kruidenvegetatie is rijk. We
vinden hier o.a. salomszegel, bosbes, lelietje-der-dalen,
dalkruid en verschillende varensoorten
Het bospaadje komt uiteindelijk (na ongeveer 1,5 km)
beneden uit op een wat breder bospad
6. Hier rechts aanhouden (is nog steeds het
‘Beerzepad’)
7. Dit pad komt via een voetgangershek uit op een
asfaltweg (‘Beerzerpoort’)
8. Hier rechtsaf
9. Eerste weg rechts (u loopt nu langs een witte
slagboom van ‘Landschap Overijssel’)
10. Deze verharde weg volgen tot bij de leeuwenbeelden met de wapens

Rechts voor de spoorlijn had het Landhuis Beerze
vroeger een eigen halte
13. Ga door het hek en steek de spoorlijn over. PAS OP!
14. Na de spoorwegovergang rechtdoor
15. Dit pad steeds rechtdoor volgen, tot u uitkomt op
een brede zandweg (‘Vennedijk’)
16. Ga hier rechtsaf de zandweg op
17. Deze zandweg steeds rechtdoor volgen, zijpaden
negeren
Het zien van reeën tijdens een boswandeling is een
belevenis. Overdag leeft hij teruggetrokken in het struikgewas, in de vroege ochtenduren en in de avondschemering hebt u de meeste kans deze dieren te zien.
Ze houden zich het liefst op langs bosranden, als ze op
zoek gaan naar eten. De ree is een fijnproever en is geen
grazer zoals een hert. Hij voedt zich vnl. met kruiden,
jonge loten, bladeren en knoppen.

5.

In de volksmond gaan deze beelden door voor de
wapens van de familie Bentinck (het kruis) en van de
familie Röell (de beer). Beiden waren vroegere
eigenaren van het landhuis en het Landgoed Beerze.
Baron Bentinck tot Buckhorst van 1923 – 1961, daarna
tot 2002 jonkheer Röell.
Nu is Landgoed Beerze in bezit van Landschap
Overijssel en het landhuis is in particuliere handen
11. Voor de leeuwen linksaf een breed zandpad op
12. Ga steeds rechtdoor tot u uitkomt bij een spoorwegovergang

18. Na ongeveer 1 km komt u uit bij een kruising met
een andere zandweg (‘Gemoelaksweg’). Ga hier
rechtaf
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.
19. Volg de Gemoelaksweg tot u uitkomt bij een spoorwegovergang. De spoorlijn oversteken. Kijk uit!
20. Direct hierna rechts een smal bospaadje op
21. Bij splitsing links aanhouden
22. Dit pad komt uit op een laan met Amerikaanse
eiken. Deze laan recht oversteken
23. Bij T-splitsing links aanhouden
24. U komt nu uit bij het startpunt van de wandeling
Ga over het fietspad terug naar de camping

2
5

