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Ommerschans, Reestdal en Balkbrug
We maken een bijzondere, afwisselende wandeling aan de zuid- en noordkant van
Balkbrug, een plaats in Overijssel die ontstaan is aan kanaal De Dedemsvaart. De route
start bij de Ommerschans, een vestingwerk dat in de 17e eeuw werd gebouwd als
verdediging tegen de oprukkende Spaanse troepen. De vesting is recentelijk opnieuw
beter zichtbaar gemaakt. We lopen langs wallen en grachten. Landschap en bebouwing
zijn hier mede bepaald door de voormalige bedelaarskolonie van de Maatschappij van
Weldadigheid die begin 19e eeuw gesticht is. Bedelaars, landlopers en 'onwilligen'
werden tewerkgesteld. Op het kerkhof zien we de getuigen uit deze periode. We
passeren de achtkantige stellingmolen De Star, een mooi baken in de omgeving. Na het
oversteken van de drukke verbindingsweg komen we in een heel ander landschap. Langs
de rand van en een korte passage door landgoed Katigerbos lopen we naar het Reestdal.
Het kronkelende riviertje vormt hier de grens met Drenthe en dat is direct te zien aan de
boerderijen en de kleine buurtschappen. We genieten van de onverharde paden en de
uitzichten over het brede dal. Volgt opnieuw een ander soort landschap; door de bossen
en over heidevelden van Haardennen en Heuveltjesbos koersen we aan op Balkbrug. Op
het laatste deel van de wandeling passeren we de woningen van gestichtsambtenaren en
lopen we over het Dronkemanslaantje en langs de koloniekerk terug naar Ommerschans.
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Routebeschrijving
1. Met je gezicht naar de schans ga je linksaf over de parkeerplaats in de richting van
een foto van de oude strafkolonie. Daar ga je rechtdoor, een bospaadje in langs een
bordje van Staatsbosbeheer. Aan het eind even naar links en direct rechts. Je passeert
een bankje, gaat een trap af en je vervolgt het grassige pad. Aan het eind meebuigen
naar rechts en op splitsing linksaf een houten brug over. Na de brug rechtdoor langs een
houten hek aan je linkerhand. Bij een grafsteen meebuigen naar links, in de bosrand. Je
komt uit op de begraafplaats. Hier even naar links en dan rechtsaf tussen de heggen door
naar een gietijzeren hek. Door dat hek en rechtsaf over een onverhard paadje. Je komt
met een slingertje uit bij de weg.
2. Oversteken en rechtsaf over het fietspad. Je passeert aan je rechterhand een grote
boerderij, Hoeve IV. Daarna op de kruising bij een ANWB-wegwijzer linksaf, Zuiderweg.
Eerst een onverhard pad naar rechts negeren en even daarna linksaf over een bruggetje
en je volgt een wandelpaadje tussen eiken. Je gaat door een klaphekje en je vervolgt het
paadje. Aan het eind iets naar links en opnieuw door een klaphekje. Nog even rechtdoor
langs de kop van een watergang en direct links langs een bordje van Staatsbosbeheer.
Je loopt over een grasstrook langs water aan je linkerhand. Meebuigen naar rechts. Je
komt bij paal van het wandelnetwerk U45 uit op een brede onverharde weg.
3. Hier rechtsaf, een bomenlaan. Je neemt het eerste grassige pad linksaf langs een
bordje 'Vechtdal'. Via stapstenen in de vorm van bladeren een brede watergang over en
het paadje rechtdoor vervolgen. Meebuigen naar rechts langs de schansgracht. Je neemt
het eerste graspad schuin naar rechts langs de schans aan je rechterhand. Op de hoek
meebuigen naar links. Voor het water rechtsaf. Doorlopen tot het eind. Hier rechtsaf, een
breed karrenspoor. Aan het eind bij U43 linksaf, een grindweg. Op een driesprong verder
rechtdoor tussen paaltjes door langs een bordje van Staatsbosbeheer, een pad in de
bosrand. Nu neem je het eerste pad rechtsaf het bos in. Dit kronkelpaadje steeds blijven
volgen. Doorlopen tot je uitkomt bij een asfaltweggetje.
4. Hier schuin links oversteken naar een breed graspad langs water aan je linkerhand.
Je komt uit op een halfverharde weg. Hier linksaf langs een huisje aan je rechterhand.
Verderop loop je langs de bosrand. Doorlopen tot een metalen hek. Daar ga je rechtsaf,
een bospaadje langs een bordje 'Reestdal'. Dit paadje komt uit op een breder pad aan de
bosrand. Hier ga je linksaf. Je passeert een houten slagboom en je vervolgt het pad
rechtdoor in de richting van de molen. Bij A12 ga je verder rechtdoor over een
grindpaadje langs de molen in de richting van de weg. Bij de drukke verkeersweg
voorzichtig oversteken en rechtsaf over het fietspad. Bij verkeerslichten Katingerveldweg
oversteken en nog even rechtdoor over het fietspad.
5. Even verder linksaf door een klaphek; je volgt een breed graspad langs een bosrand
aan je rechterhand. Het pad gaat na krap 800 meter over in asfalt en dan neem je het
eerste grassige bospad naar rechts langs een houten voetgangerspasssage en een
bordje 'Landgoed Katigerbos'. Meebuigen naar links. Op een splitsing voor een heuveltje
linksaf. Je passeert een plas aan je rechterhand en dan op een Y-splitsing links
aanhouden. Langs een voetgangerspassage en op een kruisinkje direct daarna ga je
rechtdoor langs een bordje 'Reestdal'. Je passeert een bankje aan je linkerhand met
uitzicht op een plas. Je volgt een bospaadje over heuveltjes. Een paadje naar rechts
negeren. Dit pad links blijven aanhouden, steeds om de plas heen. Doorlopen tot je
uitkomt op een ander pad. Hier ga je rechtsaf. Doorlopen tot een asfaltweg.

6. Hier linksaf en alweer snel schuin rechtsaf voor een bordje met nummer 8, een
halfverharde weg in. Je passeert huisnummer 8 aan je rechterhand en daarna neem je de
eerste weg naar rechts, Rabbinge. Deze weg tussen de velden gaat verderop over de
brug over de Reest. Waar de weg naar rechts buigt in de richting van een boerderij ga je
bij markeringen rechtdoor over een karrenspoor. Op een driesprong bij knooppunt (kp) 98
linksaf. Op driesprong bij kp 34 verder rechtdoor. Steeds blijven volgen en dan bij een
woning/schuur en kp 33 linksaf. (Ga je hier rechtsaf, dan vind je na 100 meter aan de
achterkant van de witte boerderij een picknickplaats met een proviandkast waar je kofiie
en thee kunt kopen.) Je steekt met een breed karrenspoor opnieuw het Reestdal over. Je
gaat een brug over de Reest over en je vervolgt het pad. Meebuigen naar links langs
boerderijen in Den Huizen. Even daarna op splitsing rechtsaf over klinkerweg. Alweer
snel links aanhouden, een onverhard pad langs een hek van gaas aan je rechterhand tot
de asfaltweg.
7. Bij de asfaltweg oversteken en aan de overkant bij A27 de Schapenstreek inlopen,
een onverharde weg met naastliggend fietspad. Je neemt het eerste pad linksaf langs
een bordje 'Reestdal'. Alweer snel schuin rechts langs een houten afsluitboom. Verderop
loop je over de hei. Doorlopen tot een driesprong bij een bankje. Hier ga je linksaf, een
paadje langs de bosrand met aan je linkerhand heide. Een paadje schuin naar links
negeren. Op driesprong bij A22 linksaf. Je volgt dit paadje het bos in. Op een driesprong
rechtdoor, heuveltjesbos in. Links aanhouden over het heuveltje heen. Even daarna ga je
een houten brug over. Na de brug bij A21 rechtsaf. Even verder loop je langs de bosrand.
Paden naar links negeren, ook bij A17 rechtdoor. Doorlopen tot vlak voor een klinkerweg.
8. Daar linksaf over een onverharde weg langs de bosrand. Je passeert een bordje
'Reestdal' en vervolgt het bospad. Op een kruisinkje rechtdoor. Verderop passeer je aan
je rechterhand een visvijver. Paden naar links negeren en doorlopen tot het eind bij A18.
Daar ga je linksaf langs een houten slagboom. Je neemt het eerste pad naar rechts en
direct daarna ook rechts aanhouden. Op een driesprong rechtdoor. Dit paadje volgen tot
je uitkomt bij de bebouwing. Hier rechtsaf, Meppelerweg. Doorlopen tot de grote kruising
met de Zwolseweg. Daar aan de rechterkant bij de voetgangersstoplichten oversteken.
9. Aan de overkant rechtdoor, Ommerweg. Direct een weg naar rechts negeren. Na
huisnummer 17 ga je rechtsaf. Op de driesprong met de Iepenlaan rechtdoor, Boslaan
vervolgen. Op de kruising met de Regentenlaan ook rechtdoor. De klinkerweg blijven
volgen tot een splitsing bij het witte (limiet)huisje aan je linkerhand. Daar ga je linksaf en
je volgt een lange rechte onverharde beukenlaan. Zijpaadjes negeren en steeds
rechtdoor. Aan het eind linksaf, een breed graspad. Een klinkerpad oversteken en
opnieuw rechtdoor. Bij het kerkje en rustpunt aan je linkerhand ga je rechtsaf. Op de
kruising bij U42 rechtdoor en je bent weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeerplaats
Parkeerplaats Ommerschans, Balkerweg, 7739 PT Vinkenbuurt.
Openbaar vervoer
Bushalte Ommerschans, lijn 31 van/naar station Ommen.
Bushalte Centrum in Balkbrug, lijn 29 van/naar station Zwolle.

Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Bij de Ommerschans heeft de vlakbij gelegen kerk een rustpunt. In Balkbrug Bakkerij
Oegema, https://www.bakkerij-oegema.nl/pages/horeca.php en Snackpoint De Balk,
http://www.snackpointdebalk.nl/.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-ommerschans/17835/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Dwalen door Drenthe. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-43-8. Voor wie goed
tegen de eenzaamheid kan, is dit de juiste wandelgids. Omdat Drenthe als één van de
laatste provincies tot ontwikkeling is gekomen is de provincie open en leeg gebleven. In
deze wandelgids beschrijft Rob Wolfs zeventien wandelingen waarin hij bewust de stille
plekken van Drenthe heeft opgezocht. Maar Drenthe is meer: er is een lange en rijke
archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. U komt hunebedden tegen, mooie
oude esdorpen, veenkoloniale overblijfselen en wandelt langs de mooie oude gebouwen
van de Maatschappij voor Weldadigheid. De gids is verkrijgbaar via de
(internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

