Beerze Bulten
Zandverstuiving, bos, hoogveen, buurtschap Junne en een Vechtarm
Deze wandeling begint met een blik op de de zandverstuivingen van Beerze. Daarna
passeer je de Meeuwenkolonie. Dan is er bos. Met een aantal lange paden waar je
zelden een voetganger tegenkomt. Uiteindelijk steek je de spoorlijn weer over en ga je
richting Junne. Hier kom je weer in de buurt van rivier de Vecht. Je passeert buurtschap
Junne en daarna loop je langs een mooie Vechtarm. Als afsluiter ga je naar Nederlandse
begrippen bergen beklimmen: de Beerze Bulten.
Routebeschrijving
- De start is bij recreatiecentrum De Beerze Bulten
- Vanaf het restaurant loop je naar de weg en je steekt deze over. Bij L20 ga je LA het
parkeerterrein op en volg je daarna het brede pad met het verkeersbord 'verboden voor
auto's en motorfietsen'. Dit pad maakt aan het eind een bocht naar rechts. Hierna ga je
RD op de driesprong bij L24.
- Bij de volgende driesprong bij L23 ga je RD, pad met houten slagboom. Je steekt de
spoorlijn over. Direct hierna kan het pad vooral in de winter en na een langdurige
regenperiode erg nat zijn! Het pad blijf je volgen tot de asfaltweg bij L37.
- Bij L37 ga je RA de asfaltweg op. Na de bosrand ga je LA het pad op na het hek en het
wildrooster, Vennedijk. Op dit pad neem je de eerste RA. Meteen hierna sta je op een
viersprong, hier ga je RD.
- Dit lange pad komt uit bij een spoorwegovergang, L44. Hier ga je LA en meteen daarna
de eerste RA, bij L45. Je gaat nu lopen op landgoed Junne geeft een bordje aan.
- Dit lange pad volg je ? alle zijpaden negeren - tot M22, bij de Nieuwe Hammerweg. Hier
ga je RA, de spoorwegovergang over en daarna RA, het fietspad van de Beerzerweg op.
Na ongeveer 200 meter kun je LA de asfaltweg oversteken en het bos in, een pad met
slagboom en bordje 'Opengesteld'.
- Aan het eind van dit pad - M20 - ga je LA en daarna meteen RA. Pas op, het is een
mountainbike pad. Aan het eind van dit pad ga je op de T-splitsing RA en daarna neem je
de eerste LA, een smal en kronkelend paadje omhoog. Vlak voor de bosrand met uitzicht
op de akkers van buurtschap Junne buigt het naar links en wordt het een beukenlaantje.
- Het beukenlaantje volgen tot je na de slagboom weer op de Nieuwe Hammerweg
uitkomt. Hier ga je RA en daarna hou je op Y-splitsing rechts aan. Hierna ga je RA de
Wiegmanweg op. Deze zandweg blijf je volgen.
- Je passeert een vervallen boerderij. Het pad komt uit bij een akker en maakt een bocht
naar rechts. Je blijft nu langs de akker lopen met de bosrand aan de rechterkant.
Uiteindelijk kom je weer uit in het bos.
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- Het pad komt uit bij een Vechtarm aan de linkerzijde. Dit pad blijf je volgen, bij M21 ga
je RD, een smal pad langs een weide aan je linkerhand. Even later kom je weer uit bij de
Vechtarm.
- Je gaat over het betonnen sluisje heen en vervolgt het pad langs de Vechtarm. Zijpaden
negeer je. Bij een houten brug aan de linkerzijde blijf je RD het pad vervolgen.
- Je komt uit bij het hek van camping De Roos. Je gaat hier RA en komt uit bij de
Beerzerweg. Deze steek je over en je gaat LA het fietspad langs de weg op. Bij de
slagboom van Landschap Overijssel ga je RA de laan ? Jonkheer E.W. Roell-laan - op.
Je gaat het eerste bospad LA bij L40 en dan ga je bij de volgende splitsing weer LA.
- Op de eerste afslag bij L43 ga je RA en daarna neem je de eerste LA. Het pad gaat nu
over de Beerze Bulten.
- Vanaf hier alle zijpaden negeren. Hier loopt ook het Vechtdalpad (met wit-blauwe
markering). Aan het eind ga je LA en meteen daarna sta je op een driesprong bij L42.
Hier ga je RA. Na veel klimmen en dalen kom je uiteindelijk aan het eind van dit pad weer
op de begane grond. Hier ga je RA.
- Aan het eind van het pad ? bij L31 ? steek je de Beerzerpoort over.
- Je bent de Beerzerpoort overgestoken en je neemt het pad dat tegen de bulten op gaat,
na een houten voetgangerssluis. Je krijgt nu uitzicht over het plaatsje Beerze aan de
linkerkant.
- Je passeert een steen van de rijksdriehoeksmeting en houdt op de volgende splitsing
links aan.
- Je negeert alle zijpaden. Op viersprong bij L21 ? het pad voor je gaat steil omhoog - ga
je LA. Aan het eind van dit pad ben je weer bij De Beerze Bulten.

Praktische informatie
Het station van Marienberg ligt twee kilometer vanaf de startplek. Kom je vanaf het
station, dan ga je met de rug naar het station LA en na de kerk ga je RA, het fietspad op
langs de Nieuweweg. Bij de kruising ga je LA, Beerzerweg. Bij kruising met stoplichten:
RD. Daarna zie je Camping en vakantiepark Beerze Bulten aan de rechterkant.

In 'Wandelen in het Vechtdal' neemt Max de Krijger je mee in twaalf verschillende rondjes
stroomafwaarts langs de Overijsselse Vecht. De gids is te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

