
Ben jij benieuwd naar de plannen van inwoners voor het gebied Ommermars en wil je tegelijkertijd 
kennismaken met aanbieders van duurzame producten in de omgeving  van Ommen? Dan is deze fietsroute 
geschikt voor jou!  
 
Tijdens deze 2.5 uur durende tocht (zonder pauzes) fiets je langs De Scharrelhof waar je diverse lekkere 
duurzame streekproducten kunt kopen. Ook kom je langs de Meulenhorst, een goede plek voor een rustpauze 
met een heerlijk ijsje! De route begint bij het burgerinitiatief Ommermars waar de natuur de ruimte krijgt zodat 
er meer biodiversiteit ontstaat. Tijdens deze fietsroute kom je ook langs mooi cultuurhistorisch erfgoed de 
Besthemenermolen en Kasteel Eerde. Al met al een leuke route met verscheidene stops onderweg! 
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“Voor en door Ommenaren”: 
dat is het motto van het plan van het Burgerinitiatief 
Ommermars. In de afgelopen jaren hebben burgers 
van Ommen een initiatief gestart om de ‘Poort van 
Ommen’ een mooi aanzien te geven. Het gebied 
Ommermars ligt aan de rand van de kern van 
Ommen en wordt begrensd door de Vecht, het 
Ommerkanaal en de Varsenerdijk. Nu is het nog 
voornamelijk een landbouwgebied, maar binnenkort 
worden de plannen vanuit het burgerinitiatief 
werkelijkheid: het gebied biedt dan ruimte voor 
spelen en struinen. Spelen kan in een natuurlijk 
speelterrein dat wordt ingericht, maar in de 
zuidwestelijke hoek is ook ruimte om te struinen 
door een glooiend terrein met stuifduinen. Er wordt 
een hoek ingericht met een waterpartij en een 
moerasgebied. Ook een aftakking van de Vecht zorgt 
voor de afwisseling van water en land. De natuur 
krijgt de ruimte: meer diversiteit en een mooier 
gebied. Voor meer informatie, zie: 
www.ommermars.nl 
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De Scharrelhof 
 
Adres: Balkerweg 17, 7731RX Ommen 
Openingstijden:  
Ma t/m za  09:00 – 18:00 
In de boerderijwinkel van De Scharrelhof kun 
je onder andere producten kopen die 
afkomstig zijn van het eigen bedrijf, zoals 
aardappelen, groente, fruit en vlees. Deze 
producten worden op een natuurvriendelijke 
manier geteeld, zonder kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. Ze gebruiken 
producten met micro-organismen die vrij in 
de natuur voorkomen om de natuurlijke 
weerstand van bodem, plant, water, mens 
en dier te verhogen. Iedereen is welkom om 
op het erf rond te kijken! 
 

B De Besthemenermolen 
De Besthmenermolen is een oude korenmolen die in 
1862 gebouwd werd. Door recente restauraties kan de 
molen ook weer malen. Je bent welkom om de molen 
te bekijken of je te laten rondleiden door een 
molengids. 
 
Adres: Hammerweg 59, 7731 AJ Ommen 
Openingstijden: 
Van 1 april t/m 30 september 
ma 09:30 – 12:30 uur 
wo 10.00 – 16.00 uur 
do 09.30 – 12.30 uur 
vr-zo 10:00 – 16:00 uur 
 

D 
De Meulenhorst 

Adres: Achterbroekweg 1, 7731PN Ommen 
Openingstijden: dagelijks van 10:00 tot zonsondergang 
  
De Meulenhorst is al sinds 1997 een biologisch 
melkveebedrijf en ijsboerderij. Voor een lekker 
eigengemaakt ijsje ben je hier op de goede plek! Ook kun 
je hier bier, koffie en enkele streekproducten kopen. Er 
staan een paar picknicktafels, waar je kunt zitten en uit 
kunt rusten. De Meulenhorst is gelegen in het prachtige 
natuurgebied ‘Het Eerder Achterbroek’, behorend bij het 
landgoed Eerde. Over het erf kun je zelfstandig een 
rondleiding volgen, ‘Het Koepad’, langs alle interessante 
plekjes van de boerderij. Het bedrijf past een manier van 
natuur-inclusieve landbouw toe. Door te werken met de 
natuur wordt de bodemvruchtbaarheid verbeterd en 
wordt de biodiversiteit verhoogd. 
 

C 
Kasteel Eerde 

Adres: Kasteellaan 1, 7731 PJ Ommen 
Kasteel Eerde werd in 1715 gebouwd en heeft door de tijd 
verschillende functies en eigenaren gehad. Rondom het 
kasteel kan je over de statige lanenstructuur een wandeling 
van 2,7 km maken. De wandelroute begint op de 
parkeerplaats bij Kasteel Eerde. Voor meer informatie zie: 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landg
oed-eerde/route/wandelroute-bij-kasteel-eerde-vlakbij-
ommen. 
 

http://www.ommermars.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-eerde/route/wandelroute-bij-kasteel-eerde-vlakbij-ommen
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-eerde/route/wandelroute-bij-kasteel-eerde-vlakbij-ommen
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-eerde/route/wandelroute-bij-kasteel-eerde-vlakbij-ommen


Gedetailleerde routebeschrijving 
 
   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

De GoodFoodClub is een intiatief van de Natuur- en 
Milieufederaties. Het doel is het promoten van lokale producten van 
de duurzame landbouw. Met meer aan- dacht voor natuur, 
biodiversiteit en klimaat. 

 
Genoten je van jouw fietstocht, de natuur en alle 

leuke bezoekjes? Deel je foto met 
#GoodFoodClub! 

S/F Ommermars- Varsenerdijk 5, 7731 PX Ommen 
• Fiets naar het westen op de Zuidermarsweg, 592 m 

• Neem het voetgangersviaduct, 614 m 

• Sla linksaf naar de Varsenerdijk, 155 m 

• Sla rechtsaf naar de Broekweg, 564 m 

• De Broekweg draait naar rechts en wordt het Broekdijkje, 600 m 

• Sla rechtsaf naar de Hessenweg West, 530 m 

•  

A De Scharrelhof - Balkerweg 17, 7731 RX Ommen 
• Fiets naar het noordoosten op de Hessenweg West, richting 

de Balkbrug/de Balkerweg, 26 m 

• Sla rechtsaf naar de Balkbrug/de Balkerweg. Ga verder op de Balkerweg, 379 m 

• Sla rechtsaf richting de Merelstraat, 11 m 

• Sla linksaf richting de Merelstraat, 43 m 

• Sla rechtsaf richting de Merelstraat, 125 m 

• Sla linksaf naar de Merelstraat, 524 m 

• Sla linksaf naar de Kievitstraat, 220 m 

• Weg vervolgen naar de Chevalleraustraat, 138 m 

• Sla rechtsaf naar de Jonkheer van Nahuysstraat, 467 m 

• Sla linksaf naar de Sandbergstraat, 22 m 

• Sla rechtsaf naar de Nering Bögelstraat, 105 m 

• Sla rechtsaf naar de Varsenerstraat, 6 m 

• Sla linksaf naar de Markt, 50 m 

• Sla linksaf om op de Markt te blijven, 114 m 

• Sla rechtsaf richting de Varsenerdijk/de Vechtkade, 36 m 

• Sla linksaf naar de Varsenerdijk/de Vechtkade, 213 m 

• Sla rechtsaf naar de Hessel Mulertbrug/de Stationsweg, 2,27 km 

• Sla linksaf naar de Hammerweg, 126 m 
 

B De Besthemenermolen - Hammerweg 59A, 7731 AJ Ommen 
• Fiets naar het zuidoosten op de Hammerweg, richting de N341, 166 m 

• Sla linksaf naar de Hammerweg, 2,27 km 

• Sla rechtsaf naar de Kasteellaan, 316 m 

• Sla linksaf bij de Kruupweg, 3 m 
 

C Kasteel Eerde - Kasteellaan 1, 7731 PJ Ommen 
• Fiets naar het oosten, richting de Hammerweg, 544 m 

• Weg vervolgen naar de J.H. Machielseweg, 870 m 

• De J.H. Machielseweg draait iets naar links en wordt de Achterbroekweg, 90 m 
 
 

D De Meulenhorst - Achterbroekweg 1, 7731 PN Ommen 

• Fiets naar het westen op de Achterbroekweg, richting de Dennenweg, 90 m 

• Scherpe bocht naar rechts naar de Dennenweg, 1,25 km 

• Weg vervolgen naar de Junnerdijk, 1,39 km 

• Ga rechtdoor op de Meertjesweg, 86 m 

• Sla rechtsaf om op de Meertjesweg te blijven, 995 m 

• Sla rechtsaf richting de Eerderveldweg, 182 m 

• Sla linksaf naar de Eerderveldweg, 1,08 km 

• Sla linksaf om op de Eerderveldweg te blijven, 302 m 

• Sla linksaf naar de Beerzerweg, 2,31 km 

• De Beerzerweg draait iets naar rechts en wordt de 16/de Zeesserweg, 483 m 

• Sla rechtsaf naar de Stationsweg, 126 m 

• Sla linksaf richting de Varsenerdijk/de Vechtkade, 21 m 

• Sla rechtsaf richting de Varsenerdijk/de Vechtkade, 6 m 

• Sla linksaf naar de Varsenerdijk/de Vechtkade, 187 m 

• Sla linksaf, 52 m 

• Flauwe bocht naar links, 154 m 

• Sla rechtsaf, 445 m 

• Flauwe bocht naar links naar de Varsenerdijk, 28 m 

• Sla linksaf naar de Zuidermarsweg, 35 m 
 

S/F Ommermars - Varsenerdijk 2A, 7731 PX Ommen 
 


