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Omleiding 

Etappe Hardenberg - Ommen 

Kaart 31-32, blz 125-127 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte: 

Extra lengte:  

 01-10-2020 
 ja 
 ja 
 3,7 km 
- 0,6 km 

Het fietspad tussen Hardenberg en Rheeze is langdurig gestremd wegens 

werkzaamheden. Dit duurt tot medio mei 2021. Volg gedurende die tijd de 

omleidingsroute.  

Richting Noord - Zuid. 

kaart 31, regel 9.  

Bij Y-60082 rechtsaf Vrëchienpad. Na het tunneltje (begin omleiding) rechtdoor het fietspad 
vervolgen. Einde Vrëchienpad linksaf, Gerard Doustraat. Einde Gerard Doustraat linksaf, 
Antaresplein. Bij huisnummer 9 stoep op en rechtsaf. Steek Rembrandtstraat over en neem het 
fietspad tussen twee scholen. Straat (Meteoorlaan) schuin rechts oversteken, paadje langs 
hondenuitlaatstrook. Rheezerweg oversteken en linksaf, voetpad volgen. Op kruising bij Clara 
Feyoena Heem linksaf, Oude Rheezerweg. Wordt fietspad bij Y-10823, weg vervolgen. Einde, 
Rheezerweg oversteken. Schuin linksaf bospad in, bij bordje ‘Vechtdal Boswachterij Hardenberg’. 
Volg het bospad, houd rechts aan. Op kruising rechtdoor, negeer zijpaden. Het pad slingert door bos 
en over hei. Bij G-30 rechtdoor. Het bospad eindigt bij G-31. Hier linksaf, klinkerweg naar camping. 
Na 20 meter rechtsaf bos in. Op Y-sprong links aanhouden. Slingerend pad door bos. Na langgerekte 
bocht rechts, linksaf. Einde bosrand linksaf, graspad. Einde bos, rechts aanhouden tot asfaltweg. Hier 
rechtsaf, Ringweg. Bij P-25159 rechtdoor Ringweg vervolgen. Na bocht naar links, rechtsaf 
Peppelweg (einde omleiding). Na een haakse bocht komt deze uit op de Grote Beltenweg. 

Zie nu verder bij kaart 32, regel 6 

Richting Zuid – Noord 

kaart 32, regel 11.  

Na een haakse bocht komt deze uit op de Ringweg (begin omleiding). Linksaf gaan, bocht naar 
rechts. Bij P-25159 rechtdoor, Ringweg vervolgen. Bij G-34 linksaf, graspad. Graspad links aanhouden, 
tussen akker en bos. Einde graspad rechtsaf, bospad. Op driesprong rechtsaf. Kronkelend bospad 
volgen tot klinkerweg. Klinkerweg linksaf en 10 meter voor fietspad, rechtsaf bospad, bij G-31. Het 
pad slingert door bos en over hei. Bij G-30 rechtdoor, zijpaden negeren. Bospad eindigt op fietspad. 
Rheezerweg oversteken, linksaf Oud Rheezerweg. Einde Oud Rheezerweg, Rheezerweg oversteken. 
Rechtsaf voor Clara Feyoena Heem, voetpad. Frits de Zwerverlaan oversteken. Rechtsaf Rheezerweg 
oversteken, voetpad langs hondenuitlaatstrook. Meteoorlaan schuin rechts oversteken. Fietspad 
rechtdoor tussen twee scholen. Rembrandtstraat oversteken, voetpad tussen huizen en 
parkeerplaats, Antaresplein. Bij huisnr. 9 linksaf. Bij Gerard Doustraat rechtsaf. In bocht naar links, 
rechtsaf fietspad, Vrëchienpad. Bij afslag Sumpelpad rechtdoor (einde omleiding), Vrëchienpad 
vervolgen en onder een weg doorgaan. 

Zie nu verder bij kaart 31, regel 10. 

 
NB: G-30, G-31 en G-34 zijn route paaltjes van Wandelnetwerk Vechtdal. 
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