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Natuurkampeerroute Overijssel 
362 km 
 
Overijssel kenmerkt zich door prachtige natuur en een rijke cultuurhistorie, die beide het 
ontdekken waard zijn. Het rijke textielverleden in Twente en de grote welvaart van 
Hanzesteden als Zwolle en Deventer zorgden voor het ontstaan van wel meer dan 600 
landgoederen in de provincie. De Natuurkampeerroute Overijssel komt langs diverse van 
deze landgoederen, en een aantal Natuurkampeerterreinen langs de route liggen zelfs óp 
een landgoed. Een prachtige kans om het landgoedleven eens van dichtbij te bekijken.  
 
Praktisch:  
Deze route voert langs 13 Natuurkampeerterreinen. Omdat iedereen een andere afstand 
per dag fietst, is niet gekozen om dagetappes aan te geven, maar om een route langs alle 
Natuurkampeerterreinen in Overijssel uit te stippelen. U kunt zelf bepalen op welk 
Natuurkampeerterrein u wilt overnachten. Station Ommen is het startpunt van de route, 
zodat u meteen vanuit de trein kunt gaan fietsen. Maar u kunt uiteraard op elk gewenst 
punt van de route beginnen en stoppen. Hieronder is elk traject tussen de 
Natuurkampeerterreinen aangegeven in knooppunten. Neem altijd extra kaartmateriaal 
mee ter oriëntatie, en de Natuurkampeerkaart voor het overnachten op de 
Natuurkampeerterreinen. Zie voor meer informatie: 
www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder. 
We wensen u een fijne tocht! 
 
Traject 1: Station Ommen – Natuurkampeerterrein Landgoed Vilsteren (Vilsteren): 7,0 km 
Na 100 m in oostelijke richting li ri knp 49 
49 – 48 – 63  
Naar Natuurkampeerterrein Landgoed Vilsteren: Bij 63 li Borrinkdijk, na 90 m li Vilsterse 
Allee, na 335 m bij bocht in weg rechtdoor zandpad in. Na 240 m: Natuurkampeerterrein 
Landgoed Vilsteren. 
 
Traject 2: Landgoed Vilsteren (Vilsteren) – Dassenburcht (Punthorst): 20,5 km 
63 – 61 – 60 – 69 – 25 – 34 – 24 – 23 – 22  
Naar Dassenburcht: Bij 22 rechtdoor fietspad. Na 50 m: Dassenburcht. 
 
Traject 3: Dassenburcht (Punthorst) – De Rietkraag (Lemelerveld): 38,9 km 
22 – 20 – 10 – 11 – 21 – 54 – 55 – 57 – 56 – 59 – 83 – 82 – 81 – 93 – 95 
Naar De Rietkraag: Bij 95 rechtdoor Lemelerveldseweg. Na 280 m li Weerdhuisweg. Na 875 
m: De Rietkraag. 
 
Traject 4: De Rietkraag (Lemelerveld) – De Marsbelte (Wesepe): 22,4 km 
Terug (oost), na 875 m li Lemelerveldseweg, knp 2 
2 – 3 – 18 – 26 – 49 – 47 – 48 – 44 – 36 – 57  
Naar De Marsbelte: Bij 57 li Marsweg. Na 775 m li Velsdijk. Na 215 m: De Marsbelte.  
 
Traject 5: De Marsbelte (Wesepe) – Boxbergen (Wesepe): 4,8 km 
Terug (noordwest), na 2,2 km re Velsdijk. Na 400 m li op rotonde M. van Doorninckweg. Na 
1,3 km scherp li Lankhorsterweg. Na 700 m li Wildbaan. Na 150 m: Boxbergen 
 
 

http://www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder
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Traject 6: Boxbergen (Wesepe) – Twilhaar (Haarle): 23,4 km 
Terug (zuid), na 150 m re Lankhorsterweg, na 700 m re M. van Doornickweg. Na 1,3 km bij 
rotonde re Raalterweg, knp 78 
78 – 19 – 91 – 92 – 93 – 45 – 39 – 51 – 59 – 5 – 56 – 57  
Naar Twilhaar: Bij 57 li Paltheweg. Na 3,1 km li (nog steeds Paltheweg). Na 200 m re 
Almeloseweg. Na 25 m: Twilhaar. 
 
Traject 7: Twilhaar (Haarle) – Het Rhanerveld (Hellendoorn): 10 km 
Terug (oost), oversteken en rechtdoor Almeloseweg, ri knp 53. 
53 – 12 – 11 – 10 – 6 – 19  
Naar Het Rhanerveld: Bij 19 re Ossenkampweg, na 500 m li Ossenkampweg, na 250 m: Het 
Rhanerveld. 
  
Traject 8: Het Rhanerveld (Hellendoorn) – De Meene (Buurse): 64 km 
19 – 8 – 13 – 17 – 45 – 76 – 80 – 81 – 91 – 96 – 94 – 67 – 68 – 69 – 74 – 76 – 4 – 33 – 39 – 38 
– 37 – 36 – 46 – 47 – 48 – 49 – 81  
Naar De Meene: Bij 81 rechtdoor Markslagweg. Na 40 m: De Meene 
 
Traject 9: De Meene (Buurse) – Olde Kottink (Beuningen): 50 km 
81 – 80 – 45 – 93 – 44 – 11 – 8 – 7 – 6 – 5 – 2 – 1 – 17 – 67 – 60 – 61 – 21 – 18 – 53 – 52  
Naar Olde Kottink: bij 52 li Beuningerstraat, na 135 m re Lomanskamp, meteen li Schoolweg, 
na 600 m li Paandersdijk. Na 1,2 km li Beuningerstraat, na 340 m re Kampbrugweg, na 90 m 
li Kampbrugweg. Na 225 m: Olde Kottink.  
 
Traject 10: Olde Kottink (Beuningen) – Erve de Meester (Bruinehaar): 36 km 
52 – 53 – 23 – 17 – 15 – 14 – 10 – 3 – 35 – 30 – 29 – 28 – 26 – 25 – 5 – 4 – 2  
Naar Erve de Meester: Bij 2 rechtdoor Hardenbergerweg. Na 240 m li Langehaarsweg, na 
240 m li Gravenlandweg. Na 740 m: Erve de Meester.  
 
Traject 11: Erve de Meester (Bruinehaar) – De Roos (Beerze): 17 km 
2 – 1 – 71 – 68 – 67 – 55  
Naar De Roos: ri knp 53. Na 1,4 km: De Roos. 
 
Traject 12: De Roos (Beerze) – De Zeven Zaligheden (Den Ham): 18 km 
53 – 51 – 87 – 88 – 5 – 26 
Naar De Zeven Zaligheden: bij 26 re Geerdijk. Na 900 m: De Zeven Zaligheden.  
 
Traject 13: De Zeven Zaligheden (Den Ham) – De Olde Lucashoeve (Lemele): 16 km 
26 – 31 – 30 – 25 – 18 – 86 – 79 – 78 
Naar De Olde Lucashoeve: ri knp 71. Na 450 m: De Olde Lucashoeve 
 
Traject 14: De Olde Lucashoeve – station Ommen: 9 km 
71 – 74 – 75 – 76 – 70 – 44 – 49  
Station Ommen: bij 44 li Bergweg. Na 715 m re De Kamp, na 575 m re Hammerweg, na 50 m 
li Stationsweg. Na 130 m: Station Ommen, eindpunt van de route! 
 
 
Het routekaartje van de hier beschreven route vindt u op: 
www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes.  

http://www.nederlandfietsland.nl/natuurkampeerroutes
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Mocht u onvolkomenheden aantreffen in deze routes, meld deze dan graag via 
info@natuurkampeerterreinen.nl.  
 
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur (voorheen: Stichting 
Natuurkampeerterreinen) en Stichting Landelijk Fietsplatform stellen zich niet aansprakelijk 
voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.  
 
 

 

mailto:info@natuurkampeerterreinen.nl
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Adreslijst 
 
Nr  Naam terrein, Adres, Postcode Plaatsnaam, Telnr, Telnr 2, RD x-coördinaat RD y-
coördinaat, GPS latitude GPS longitude 
1     Landgoed Vilsteren, Vilsterse Allee 6, 7734 PB Vilsteren, 06-22933157,  

RD: 221260, 502738, GPS: 52,508330, 6,363060 
2  Dassenburcht, Vijverweg 5, 7715 PA Punthorst, 030-6977749, 06-23868060 (8.00-22.00 

uur / geen sms), RD: 214648, 514769,GPS: 52,617220, 6,268060 
3  De Rietkraag, Weerdhuisweg 44b, 8152 DN Lemelerveld, 0572-372601, 06-20791715, 

RD: 218060, 496140, GPS: 52,449440, 6,314720 
4  De Marsbelte, Velsdijk 14, 8124 PP Wesepe, 0570-531733, 06-20909154,  

RD: 209815, 485149, GPS: 52,351390, 6,191670 
5  Boxbergen, Wildbaan, 8124 PD Wesepe, 0570-531868,  

RD: 209365, 482443, GPS: 52,325582, 6,184841 
6  Twilhaar, Almeloseweg (N35), 7448 RM Haarle, 030-6977749, 06-23868298 (8.00-22.00 

uur / geen sms), RD: 224886, 486901,GPS: 52,365560, 6,413330 
7  Het Rhanerveld, Ossenkampweg 4, 7447 PR Hellendoorn, 06-28394833,  

RD: 226417, 493013, GPS: 52,420041, 6,419795 
8  De Meene, Markslagweg 6, 7481 RE Buurse, 053-5696220,  

RD: 255668, 462114, GPS: 52,138060, 6,857780 
9  Olde Kottink, Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen, 0541-351826, 06-12969012,  

RD: 265757, 486352, GPS: 52,353890, 7,013060 
10  Erve de Meester, Gravenlandweg 27, 7675 TB Bruinehaar, 0546-681343, 06-51913314, 

RD: 244425, 498182, GPS: 52,464170, 6,703060 
11  De Roos, Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze-Ommen, 0523-251234,  

RD: 231563, 503082, GPS: 52,510650, 6,515100 
12  De Zeven Zaligheden, Geerdijk 36b, 7683 SR Den Ham, 06-28564381,  

RD: 232605, 499005, GPS: 52,472776, 6,525543 
13    De Olde Lucashoeve, Kerkweg 30, 8148 PZ Lemele, 06-23949165,  

RD: 224621, 496901, GPS: 52,455652, 6,411519 
 
 

 
 

Natuurkampeerterreinen liggen altijd in of bij een natuurgebied. 
Maar niet alleen de natuur bepaald het aanzicht van een terrein 
en zijn omgeving. De cultuurhistorie van het gebied is minstens 
zo belangrijk. De meeste Natuurkampeerterreinen besteden dan 
ook aandacht aan het unieke karakter van hun omgeving. 
Hieronder vindt u een beschrijving van het cultureel erfgoed 
rond diverse Natuurkampeerterreinen langs de route. U kunt de 
beheerder van het betreffende terrein altijd vragen om meer 
informatie!  
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Natuurkampeerterrein Landgoed Vilsteren - Vilsteren 
  

Landgoed Vilsteren (oudste vermelding uit 1382) 
heeft een omvang van circa 1.050 hectare en is al 
eeuwenlang in particuliere handen, wat het een 
behoorlijk uniek karakter geeft. Het is een 
landgoed in de ruimste zin van het woord, met 
een landhuis, een landgoedpark, 
landbouwpercelen en boerderijen, bossen en een 
dorp (beschermd dorpsgezicht). In het landschap 
zijn de door mensenhanden geschapen 
elementen, te beginnen met de essen, goed 
leesbaar. Maar het landgoed leeft: nieuwe 

elementen worden met respect voor de waarden vanuit het verleden toegevoegd en 
vertellen dat verleden, heden en toekomst hier goed samengaan. 
 
Rust, natuurschoon, bos en goed sanitair zijn de kernmerken van Natuurkampeerterrein 
Landgoed Vilsteren. Het terrein ligt in het bos op ca. 400 meter ten zuidoosten van het dorp. 
Bij aankomst op het Natuurkampeerterrein kunt u zelf een plekje uitkiezen en de tent of 
caravan neerzetten. U hoeft zich nergens te melden, de beheerder komt vanzelf een keer bij 
u langs. De kampeerplaatsen zijn niet genummerd, maar over het algemeen goed als plek 
herkenbaar. Het zijn ruime plekken die door bomen en struiken in een natuurlijk patroon 
van de andere plekken gescheiden worden. Het Natuurkampeerterrein maakt onderdeel uit 
van een ca. 1.050 hectare groot particulier landgoed. Op het landgoed zijn diverse 
wandelroutes beschikbaar. Meer informatie over is te vinden op www.landgoedvilsteren.nl.  
 

Natuurkampeerterrein de Rietkraag - Lemelerveld 
 
Natuurkampeerterrein De Rietkraag ligt aan het 
Overijssels kanaal nabij het dorp Lemelerveld. Dit 
kanaal is met de schop gegraven door 500 
arbeiders, die er meer dan een jaar voor nodig 
hadden. Zij kregen 15 ct per kubieke meter 
afgegraven grond. Tot het jaar 1962 voeren er 
allerlei schepen door dit kanaal. Zij vervoerden 
turf, steenkool, graan en later kunstmest. Nu 
wordt het kanaal gebruikt voor de aan- en afvoer 
van water. Het dorp Lemelerveld is ontstaan op 
de splitsing van het kanaal naar Raalte. De eerste 

bewoners waren de kanaalgravers, zij woonden in armoedige hutjes langs het water.  
 

http://www.landgoedvilsteren.nl/


 

6 
 

 

 
Natuurkampeerterrein De Marsbelte – Wesepe 
 

De naam Marsbelte komt van moeras (laag) en 
bult (hoog). Het terrein ligt in de buurtschap 
Middel. In de dertiende eeuw wordt melding 
gemaakt van een Hof te Middele. Later van een 
boerschap genaamd Middele. Door weinig 
efficiënt waterbeheer was er nauwelijks 
landbouw mogelijk. In de negentiende eeuw 
werd grootschalig ijzeroer gedolven voor de 
ijzergieterij in Deventer. IJzeroer (-erts) is van 
ongekend economisch belang geweest voor 

Nederland. Al sinds de ijzertijd werd op grote schaal ijzer gedolven. Pas in de achttiende 
eeuw onstonden de ijzergieterijen. In Deventer stond de grootste. De plaquette van deze 
gieterij is nog te zien. 
 
Er is een mooie route beschikbaar welke u langs de Duursewaarden en de kerk van Wesepe 
leidt. 
 

 

Natuurkampeerterrein Het Rhanerveld – Hellendoorn  
 

Natuurkampeerterrein Het Rhanerveld ligt in het 
buurtschap Eelen en Rhaan. Al in vroege eeuwen 
overleefden hier de mens; de grafheuvels op het 
landgoed Eelerberg getuigen hiervan. De 
omgeving kenmerkt zich door zandpaden met 
fruitbomen (cultureel erfgoed) en het 
meanderende riviertje de Regge, dat in de 
achterliggende jaren weer is teruggebracht naar 
zijn oorspronkelijke stroomgebied. Hier ontstaat 
nu een heel stuk nieuwe natuur. Op het 
naastgelegen landgoed Eelerberg, ontstaan in 

1847, zijn de boksloot, rabatten en het arboretum te zien. Vanuit het Rhanerveld bent u 
direct op de Sallandse Heuvelrug met o.a. eikenstoven, holle paden, Palthevilla, het joods 
werkkamp en de Twillaar schaapskooi. Op het Rhanerveld zijn meerdere wandel- en 
fietsroutes verkrijgbaar om de omgeving verder te ontdekken. 
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Natuurkampeerterrein De Meene – Buurse 
 

De Meene was rond 1900 een 
gemeenschappelijke weide, waar boeren uit de 
omgeving hun vee lieten grazen. In 1922 werd er 
voor het eerst gekampeerd door leden van de 
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) uit Enschede. De 
AJC was de jeugdbeweging van de SDAP 
(voorloper van de PvdA) en had tot doel de 
arbeidersjeugd op te voeden en te ontwikkelen. 
Vanaf 1932 werd De Meene een eigen plek van 
de AJC-ers uit Enschede toen zij het terrein van 
boer Hesselink pachtten. Er kwam een kamphuis, 

steeds meer voorzieningen en het terrein werd gekocht. Eén ding is nooit veranderd: sinds 
1932 wordt De Meene uitsluitend door vrijwilligers beheerd. 
Het Natuurkampeerterrein grenst aan het witte veen, waar verschillende wandel- en 
fietsroutes te vinden zijn. Ook een mooie uitdaging voor mountainbikers, vanwege de 
mountainbikeroute die is aangelegd. 
 
 

Natuurkampeerterrein Olde Kottink – Beuningen 
 
Natuurkampeerterrein Olde Kottink ligt in de 
Dinkelvallei, op een uitloper van de Austieberg. 
Deze heuvel van 55 meter hoog is een onderdeel 
van de oostelijke Twentse stuwwal. Vele beekjes 
monden hier uit in de Dinkel. Al vanaf omstreeks 
5000 v.Chr. hebben landbouwers zich in dit 
gebied gevestigd. Nabij Beuningen ligt Landgoed 
Singraven, dat voor het eerst vermeld wordt in 
1381. Tot dit landgoed behoren behalve de 
havezate ook de watermolen van Singraven 

(1448), een koetshuis (1868) en een aantal pachtboerderijen. Het eerste Huis Singraven 
dateert uit 1415 (www.singraven.nl). Op de foto de rivier de Dinkel met oude watermolen. 
Het Natuurkampeerterrein ligt aan de Dinkel. 
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Natuurkampeerterrein Erve De Meester – Bruinehaar 
 

Bruinehaar is een hoogte, die in de voorlaatste 
ijstijd is gevormd en bestaat op dit moment uit 
bos, akkers en heide. De monniken van Sibculo 
lieten eeuwen geleden op de heide hun schapen 
grazen, maar nu is het een landgoed van de graaf 
van Almelo en toegankelijk voor het publiek. 
Deze hoogte vormt met het Duitse Striepe een 
geheel en het is dan ook geen wonder, dat er 
omstreeks 1860 één gezamenlijk schooltje is 
gesticht. De meester van dit schooltje heeft met 
zijn Duitse zwager een stuk van 4 ha. ontgonnen 

aan de Gravenlandweg, dus de landweg van Almelo naar het landgoed. 

 
Natuurkampeerterrein De Roos – Beerze  
 

Beerze is het toonbeeld van landelijke bouwkunst 
in Salland. Karakteristiek zijn de met riet bedekte 
Hallehuisboerderijen (van het langsdeeltype) die 
ook wel Saksische boerderijen worden genoemd. 
Kenmerkend zijn de naar binnen geplaatste 
baanderdeuren aan de wegkant, de zgn. 
onderschoer. Zo konden vroeger grotere wagens 

naar binnen gereden worden om de oogst op de deel en de zolder van de boerderij op te 
slaan. Duizenden jaren, tot het einde van de negentiende eeuw, bleef het boerenbedrijf 
onveranderd: vee graasde op de lage weides aan de Vecht, graan werd op de vruchtbare 
hoger gelegen esgronden verbouwd en de schaapskudde struinde rond op de heidevelden 
van het Beerzerveen. In oude kronieken komt Beerze voor ’t eerst voor wanneer vermeld 
wordt dat Warner van Beerse geteld werd onder de edelen die in de slag bij Ane op 1 
augustus 1227 het leven verloren. Ook is bekend dat toen monniken in Sibculo een klooster 
wilden bouwen (1406) de toenmalige eigenaar van Beerze, Diderick van Voorst daarvoor 
gronden afstond aan de priester Johan Ciemone. De havezate van de landheer van Beerze 
stond op de plek van de huidige boerderij aan de Marsdijk 9. Rondom de havezate was 
vroeger een uitgebreid stelsel van eikenlanen. Enkele restanten daarvan zijn nog herkenbaar 
aanwezig. De Vecht stroomde vroeger vlak langs de burcht; bij de burcht lag een grote vijver 
die via een stelsel van dammen met de Vecht in verbinding stond. In deze vijver ving men vis 
met van twijgen gevlochten fuiken. Een oud Keltisch woord voor zo’n dam is ‘bӓr’, waar de 
naam Beerze (zeer waarschijnlijk) van is afgeleid. Eeuwenlang was Beerze een pleisterplaats 
voor Vechtschippers die met hun zompen goederen vervoerden vanuit Duitsland naar 
Zwolle. Ook het Bentheimer zandsteen waarmee het Paleis op de Dam in Amsterdam rond 
1650 is gebouwd, werd over de Vecht aangevoerd. Favoriete aanmeerplek was 
schippersherberg ‘De Goede Vrouw’ die direkt naast Natuurkampeerterrein De Roos was 
gelegen (op de plek van Beerzerweg 11). De kern van Beerze (30 ha) is sinds 1992 een 
Beschermd Dorpsgezicht. Negen boerderijen zijn rijksmonument en dateren nog van voor 
1800. 
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Natuurkampeerterrein De Zeven Zaligheden – Den Ham 

 
De omgeving wordt gekenmerkt door mooie 
landschappen en landerijen, bossen en 
natuurgebieden, afgewisseld door boerderijen, 
havezaten en dorpen, waar u de geur en de 
herinnering van vervlogen tijden zult herbeleven. 
In het oude brinkdorp Den Ham vindt u o.a.:  

• De Hervormde kerk uit de vijftiende eeuw, waarvan de toren te bezichtigen is;  
• De Oudheidskamer met daarachter een kruidentuin;  
• Een openluchtzwembad: De Groene Jager;  
• In de zome maanden worden er een aantal Hammer Brinkdagen gehouden. 

 
Natuurkampeerterrein De Olde Lucashoeve – Lemele  
 

De Olde Lucashoeve ligt aan de voet van de 
Lemelerberg, een stuwwal die in de voorlaatste 
ijstijd werd gevormd door gletsjers. In 1474 
wordt Lemele voor het eerst genoemd. 
Oorspronkelijk was de Lemelerberg alleen 
begroeid met heide. Men hield er schapen en 
bouwde schaapskooien om de mest te 
verzamelen waarmee de esch werd bemest. Op 
de esch werd rogge en later boekweit verbouwd. 
Ook werden er bijen gehouden. De Oranjebond 
van Orde kocht er percelen aan, liet dennen en 

loofhout planten en stichtte in 1913 ter herinnering aan de bevrijding van Nederland van de 
Fransen ‘Park 1813’. Kenmerkend voor dit park zijn de stenen leeuw boven op de berg, 
rechte en slingerende paden en lanen, het sterrenbos en de met houten hekken begrensde 
panoramapunten. Op de berg vindt men bronnetjes, ravijntjes, Hirsch en De Dikke Steen: 
een enorme zwerfkei, die vroeger dienstdeed als  grenssteen tussen de marken Lemele en 
Archem. Die laatste ligt langs de Beneden Regge en wordt al in 947 genoemd.  
 
De naam Lemele zegt het al: in en om de berg werd vroeger leem gewonnen. Een 
belangrijke grondstof voor huizen. Een vlechtwerk van hout werd bestreken met leem, de 
muren werden gemetseld met leem en de vloeren waren van leem, al of niet geplaveid met 
grint, dat ook uit de berg werd gehaald. Lemele bezat vroeger een tichelarij en een 
pannenoven. De steenfabriek stond op de plek die nu De Drieling heet, een startpunt van 
wandelingen over de berg aan de Ledeboerweg. 
 


