
15Vechtdal, route 3 / Mariënberg

Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Mariënberg
Stationsweg 2
7692 AC Mariënberg
Coördinaten: 52°30’32” N   6°34’25” E

Horeca:
In centrum

Cafetaria Mainbarg
Nieuweweg 7
7692 AE Mariënberg

De Hagehorst
Kampweg 1
7736 PK Beerze

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1060/562

1. Vanaf voorkant station LA (Stationsweg), bij overweg RA 
(Nieuweweg), verderop passeert u rechts wat horeca.  
Op groot kruispunt weg oversteken, aan overkant LA, na 10m  
RA (Stuwdijk) en volg na 30m fietspad! aan linkerkant van weg.  
Na een kleine km, bij Aw1581, met linkerbocht mee en stuwbrug 
over. Na 500m, bij Aw11972, LA (Grote Esweg). Na tunneltje bij 
picknickbank rechts aanhouden. Na een kleine km (dat is in 2e 
rechterbocht), tegenover brievenbusnr 8b LA via slagboom 
Boswachterij Hardenberg in. Al na 50m op ruiterpad RA.  
Aan einde op ongelijke kruising LA. Loop pad uit, sla geen zijpa
den in. Aan einde, voor slagboom, schuin RA, smal kronkelend 
paadje, blijf pad volgen: onderweg wat bochtjes, wat heuveltjes, 
regelmatig links oude Vechtmeander, sla geen rechter zijpaadjes 
in. Bij overstapje daar overheen, rechter brugje over en direct 
daarna LA, smal pad met gelijk rechterbochtje, links stroompje 
dat steeds breder wordt (oude Vechtmeander) en blijf daarlangs. 
Ruim 20m voor groot grasland maakt pad rechterbocht.
 
2. 200m daarna (bij open plek met jeneverbessen) bij houten  
hek overstapje over. Aan einde van pad op brede bosweg RA en 
loop deze (ca 1km) uit: onderweg wat bochten, links en rechts 
wat graslanden en bijna aan einde een flinke linkerbocht.  
Na boerderij ’n Oeverdinck, voor akker, op asfaltwegje LA.  
Na rechterbocht heeft u links prachtig uitzicht over Vechtdal.  

Deze wandeling voert u aan beide zijden van de Vecht door het prachtige 
Vechtdal. Na de Boswachterij Hardenberg volgt een fraai deel door het 
Vechtdal naar de stuw van Junne. Vanaf daar krijgt de wandeling een ander 
karakter: na een schitterende landweg langs akkers, bosranden en een 
oude Vechtrivierloop kuiert u over de richels van oude, dicht beboste 
rivierduinen naar het station.  
 
Dit is een bijzonder mooie en vooral afwisselende wandeling met in het 
laatste deel een paar pittige klimmetjes. De route loopt voor ruim de helft 
over onverharde paden en wegen.
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Na 500m met rechterbocht meegaan (Spijkerweg). Na 1km, bij 
Ap24571, met linkerbocht mee (Stegerdijk). Na een kleine kilo
meter, bij Ap22101, LA (Junnerweg). 200m na stuw over Vecht, 
tegenover huisnr 8a, LA, paadje langs houtsingel (l) en akker (r). 
Op hoek van akker met rechterbocht meegaan en na volgende 
akkerhoek met linkerbocht meegaan, pad door smalle bosstrook 
met daarin rechterbochtje, wordt pad langs akker. Aan einde LA, 
kort daarna met rechterbocht meegaan, graspad tussen akkers.
 
3. Aan einde LA, brede zandweg. Blijf zand, verderop grasweg, 
slingerend langs bos en akkerranden een dikke kilometer volgen: 
sla geen rechterzijpaden in, u loopt over erf van (in 2021 in 
aanbouw zijnde) woning, pad maakt bij vijver (r) rechterbocht, 
links ziet u Vecht en na volgende rechterbocht oude rivierloop. 
Verderop maakt weg ruime linkerbocht. Let dan op: 20m daarna, 
in bijna haakse rechterbocht (u ziet daar links zwart hek), RD!, 
volg paadje strak langs prikkeldraad van (in begin) smal weiland. 
Aan einde van dat weiland buigt paadje naar rechts bos in, na  
een paar bochtjes loopt u wederom langs oude rivierloop en blijf 
daarlangs. Onderweg gaat u greppelstuwtje over (durft u dat niet, 
dan RA en om die greppel lopen). Bij brugje met hek smal pad 
langs water vervolgen. Verderop buigt pad bij hekje en bord 
Verboden toegang naar rechts van rivierloop af bos in. Aan einde 
klinkerweg oversteken, op fietspad LA en na 20m RA (Beerze), 
lange eikenlaan tussen (wat verderop) smalle heidevelden.
 
4. Let op: na 300m, een paar meter voor een flauwe linkerbocht, 
scherp LA, links ziet u heide. Op kruisinkje bij hoek van die heide 
RD. Verderop zijpad naar rechts negeren. Na flauwe rechterbocht 
op kruisinkje RD, pad gaat stijgen. Loop pad van ca 1km over 
richels van beboste rivierduinen uit, negeer zijpaden. Aan einde  
(u bent dan op 'begane grond') loopt u even langs weilandje (l). 
Na linkerbochtje daaromheen, voor bordje Privéterrein, rechts 
aanhouden en verder gaan over asfaltwegje met aan beide kanten 
prachtige boerderijen. Bij Ap22163 nog even op asfalt blijven en 
op kruising met Beerzerweg RD, landweg (Boonakkerweg).  
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Aan einde, voor akker, RA en loop Schapenweg uit. Daarna op 
asfaltwegje RA. Aan einde Beerzerweg oversteken, op fietspad  
LA en na 30m schuin RA (Oude Beerzerweg), rechts ziet u stuif
zand. Let nu goed op: na 300m, bij rij lage paaltjes en wandelrou
tepaaltje, LA, verderop linkerpad negeren. Aan einde, bij paaltje 
H13, LA. Op fietspad langs weg RA. Bij Ap20072 RD, u gaat brugje 
over. Op groot kruispunt RD. Na ruim 300m en brug eerst Nieuwe
weg oversteken, aan overkant RA, volg verderop fietspad. Voor 
overweg LA naar station.


