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Praktische informatie:

Afstand: 22 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Ommen
Stationsweg 35
7731 AX Ommen
Coördinaten: 52°30’36” N   6°25’1” E

Horeca:
In centrum

De Bootsman
Coevorderweg 19
7737 PE Stegeren

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1198/3616

1. Vanaf voorkant van stationsgebouw RA en bij overweg LA 
(Stationsweg), loop aan rechterkant. Na ca 200m bij grote Aw op 
1e weg RA (De Schammelte). Bij huisnr 14 (r) LA (Wilhelmina
straat). Na huisnr 12 RD, tegelpad (Bergpad), loop pad uit, maakt 
bochtjes, komt tussendoor hagen. Aan einde RA en Vechtbrug 
over, loop aan linkerkant. Direct na brug LA. Al na 30m, tegenover 
Nationaal Tinnen Figuren Museum, RA (Brugstraat) en RD blijven 
gaan. Rechts ziet u kerk en pleintje met terrasjes. Aan einde 
schuin LA (Varsenerpoort) en daarna schuin RA (Middenstraat).  
Na kerk aan einde RA (Gasthuisstraat). Op kruising RD 
(Tuinstraat). Aan einde bij pleintje LA (Paoldiekie), al na 10m LA 
(Prinses Julianastraat) en kort daarna RA (Den Lagen Oordt).  
In flauwe linkerbocht, na huisnr 11, RA (Groen van Prinsterer
straat). Aan einde, voor Oldenhaghen, LA (Hessel Mulertstraat), 
loop weg langs bebouwing uit, sla onderweg nergens linksaf. 

2. Na 2 linkerbochten aan einde RA (Hardenbergerweg). Na bord 
Arriën bij Aw5812 RD en weg onderdoor. Bij Ap25120 RD. 100m 
daarna RA langs ijzeren kalf en weg oversteken, volg Ridderink
weg. Direct na Vechtdal Hoeve RA, landweg (Arriëresweg). Na een 
kleine km (onderweg linker grasweg negeren), bij betonpaaltje en 
boshoek linkerbocht van landweg volgen, weg maakt kort daarna 
rechterbocht en komt langs bosrand. Aan einde RA, landweg, 
maakt verderop linkerbocht, blijf landweg 1km volgen.  

Deze wandeling voert u aan beide zijden van de Vecht door het schitteren-
de Vechtdal. Na het gezellige dorp en de bebouwing van Ommen wandelt u 
over rustige asfaltwegjes en stille landwegen over de Achter Es en langs het 
natuurgebied de Junner Koelanden. Daar kunt u vanuit een hoge obser-
vatiehut genieten van het rijke vogelleven. 

Bij Junne steekt u de Vecht over en kuiert vandaar door de afwisselende 
bossen van De Heetdelle, een stukje over het beroemde Pieterpad en langs 
de Sahara (een kleine zandverstuiving) weer naar het station. Al met al een 
bijzonder afwisselende wandeling. De route loopt voor ruim de helft over 
onverharde paden en wegen.
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Kort na sterke linkerbocht RA, smal pad met klaphekje, pad maakt 
voor bosrand rechterbocht richting vogelkijkhut ('s zomers moei
lijk te zien). Bij die vogelkijkhut linkerbochtje volgen en na 40m 
met linkerbochtje meegaan bos in. 50m daarna RA richting 
jeneverbessen. Loop dit 500m lange en duidelijke paadje, slinge
rend door halfopen jeneverbesbos, uit, bij twijfel volg pijltjes.  
Na klaphekje aan einde RA en RD blijven gaan. 

3. Na 1km aan einde hek door, weg oversteken en op parallelweg 
RA (Coevorderweg, staat eind verderop), onderweg kruist u een 
beekje. Na 500m, bij complexe kruising voor CR De Bootsman, bij 
Aw4833 weg oversteken en gelijk RA tunneltje door. Daar uitko
mend asfaltweg RD oversteken en na borden Libra schuin LA bos 
in, brede bosweg met slagboom. Aan einde, voor verruigd 
grasland (met rechts bank), scherp LA. Na rechterbochtje ziet u 
rechts heide met jeneverbessen. 

4. Na slagboom schuin RA en na picknickbank op Tkruising voor 
bosrand RA, zandweg, maakt verderop linkerbocht. In volgende 
linkerbocht, direct na stuwtje, schuin RA, volg linkerpad langs 
beekje. Aan einde op asfaltweg RA (Stegerdijk, staat verderop). 
Na ca 500m bij Ap22101 RA (Junnerweg). 50m na stuwbruggen 
RA (Koedrift, Landgoed Junne). Loop Koedrift uit, maakt na 
boerderij linkerbocht, negeer zijpaden. 

5. Aan einde voor boerderijcomplex scherp RA (Marsweg).  
Op kruising over/na greppel RD, blijf bochtige bosweg bijna 1km 
volgen. Waar u bijna bos uitloopt LA, bosweg met rood/wit. Loop 
bosweg van ruim 1km uit: onderweg ziet u na ca 500m rechts wat 
moerasland en daarna (over recht stuk gaande) links zandverstui
ving. Na stukje over zandverstuiving in bosrand RA (rood/wit), 
pad maakt verderop paar bochten, na oude rivierarm (r) volgt 
linkerbocht. Bij M33 RA, brugje over en gelijk LA. Aan einde in 
klinkerbocht RA en verderop voor spoor ook RA (Beerzerweg).  
Bij Ap22097 LA en spoor over (Eerderveldsweg). Kort daarna bij 
Ap21225 RD, asfaltwegje. Bij Ap23267 ook RD (Pplaats De 
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Sahara). Na ca 15m bij parkeerplaatsje schuin RA, passeer 
picknickbank rechts van u, volg pad met rood, groen en blauw 
pijltje. Na 100m op 'verhoging', even voor volgend paaltje met 
pijltjes, RA, volg rechterkant van zandverstuiving. Blijf padloos in 
buurt van bosrand (r). 

6. Na flauwe rechterbocht strak langs die bosrand, bij groene bak 
en parkeerplaatsje, nog even RD en op kruising met asfaltwegje 
RD bos in. Na ruim 50m op kruising RD en, let op, al na 5m! 
schuin LA, smal stijgend paadje. Kort daarna op omgekeerde 
Ysplitsing RD, wat breder pad. Op volgende omgekeerde Ysplit
sing scherp RA, 'golvend' pad. Na 50m op kruising LA. Op kruising 
met ruiterweg RD en op volgende kruising RA, bosweg met 
fietspad, volg dat fietspad. Aan einde bij Ap24023 LA en kort 
daarna op Ysplitsing rechts aanhouden. Na linkerbochtje op 
kruising met fietspad RA. Aan einde LA en na ca 50m bij Ap63493 
schuin RA (Besthemer Esweg). Na 1km aan einde bij Ap21407 
scherp RA (Bergweg). 30m na bord Ommen op kruising RA (De 
Kamp), aan einde is het station.


