
 

                      Wandelpad Oudleusen 

 
Wandelen langs uiterwaarden, bossen, oude essen en 

zandverstuivingen. De route is 9,5 kilometer, maar biedt  

twee keer het alternatief tot verlenging. 

 

 

Bezienswaardigheden worden aangegeven met de cijfers  

1 t/m 11. In het routeboekje, dat te koop is, vindt u de  

beschrijving van de bezienswaardigheden. 

 

 

start parkeerplaats naast de Protestantse kerk 

 (Parallelstraat, 7722 TD Oudleusen) 

LA met de rug naar de Protestantse kerk ① 

OS N340, tussen benzinestation Firezone en restaurant 

 (Om de Landskroon) ② Let bij het oversteken goed op! 

(alternatief, N340 oversteken bij verkeerslichten en via de 

parallelweg naar het benzinestation lopen) 

LA 1e zandweg, Holleweg ③ 

 hier vindt u een cultuurhistorisch informatiebord 

LA bij T-splitsing van zandwegen (Oude Oever), ④ 

RA bij T-splitsing (Maneweg)  

RA eerste verharde weg (De Stuw) 

LA  na huisnummer 19. Vanaf hier het Havezatenpad volgen 

(gemarkeerd met het rood-wit teken) tot openbare weg bij 

café De Stuw (Maneweg)  

Voor een bezoek aan de stuw gaat u hier nog niet LA maar  

nog een klein stukje RD ⑤ 

RA de Maneweg op (weg gaat over in een zandweg) 

RA eerste verharde weg (Kemminckhorstweg) 

LA bij de eerste zandweg (waar “Vecht Horst” op twee witte  

 stenen staat) 

LA voor bordje “Erf, geen vrije toegang” (bospad, betreden  

toegestaan) ⑥ 

RA bij einde kronkelend bospad (Het Hongerveld) 

WV  bij een haakse bocht naar links 

LA  bij einde pad (Steenbeltweg)  

OS N340. Let bij het oversteken goed op! 

RA op de parallelweg van de N340 

LA (Op ’t Holt)  

 

 

 

*vanaf hier is het mogelijk de route uit te breiden. 

(zie voor deze alternatieve route “extra route 1”) 

LA bij huisnummer 10 

LA bij T-splitsing van zandwegen (Hekmansweg)  

RA 1e zandweg (Oude Hessenweg) ⑧  

*vanaf hier is het mogelijk de route uit te breiden. 

(zie voor de alternatieve route “extra route 2”) 

WV bij het verlaten van het bos wordt deze weg verhard. ⑩ 

RA bij T-splitsing (Westerkampen) 

LA eerste weg (Schoolweg) 

RA eerste weg (Muldersweg) 

LA eerste straat (Roggeland) 

RD na linker bocht in de straat. Bij het oorlogsgedenkteken het 

 wandelpaadje in. ⑪ 

RA Bij het bereiken van de straat. (Honingland) 

LA bij T-splitsing (Veldkampje) 

RA bij einde van de straat (Schoolstraat) en vervolgens 

LA (J. Schaapmanstraat) 

RA De Parallelstraat in (start) 

 

 Extra route 1  (+ 3 kilometer) 

RA bij huisnummer 10 

OS bij bruggetje (Stouweweg) Het brede bospad schuin 

rechtdoor nemen. ⑦ Dit pad volgen tot een boerderij. 

Hier links aanhouden, achter de boerderij langs 

LA op T-splitsing (Hasselerweg) 

WV Voor de boerderij (met bord “doodlopende weg”) rechts  

aanhouden. De weg wordt hier een zandweg 

Hasselerweg blijven volgen tot verharde weg 

LA Op T-splitsing (Hasselerweg) 

OS bij brug, en de Spokkeriete (zandweg) in gaan 

RD bij de ruime bocht naar rechts via een slagboom, een 

bospad op. 

LA Bij eerste (kleine) bospad  

RA bij eerste bospad 

LA bij eerste bospad 

RA op T-splitsing. Bij een verhard fietspad de zandverstuiving 

 De Ottemenisten. Fietspad oversteken en zandweg nemen. 

*route oppakken vanaf bezienswaardigheid ⑧ 

 

  

 

 Extra route 2 (+ 1,7 km) 

RA bij eerste zandweg (Oldenhoeksweg) 

OS bij T-splitsing, schuin naar links en naar de rechteroever 

van de brede sloot 

RA bij het bord “Privé pad, niet bestreden”, een kronkelend 

pad in ⑨ 

LA bij T-splitsing (Oosterkampen) 

RA eerste weg (Oude Hessenweg)  

*route oppakken vanaf bezienswaardigheid⑩  

 

 

 

                Vechtanjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezienswaardigheden 

①  Kerk    

②  De Olde Grave   

③  Holleweg    

④  Mooi Rivier Congreshotel   

⑤  Stuw en vistrap  

⑥  De Kemminckhorst    

⑦  Mulertsbos   

⑧  Ottemenisten    

⑨  Nieuw bos 

⑩  Oude Hessenweg 

⑪  Oorlogsmonument 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horeca onderweg: 

 Zalencentrum Mansier, Parallelstraat 2, Oudleusen 

 

Brasserie Aan de Oever bij Mooi Rivier,  
                                            Oude Oever 10 Oudleusen 

 Café De Stuw, Maneweg 16, Oudleusen 

 Café-Restaurant Calluna, Stouweweg 5, Ommen 

 

Rustpunt-B&B Op de Hilde, Oosterkampen 5,  
                                                                        Oudleusen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 
9,5 kilometer 

te verlengen met  

2 alternatieve routes. 

Wandelpad 
Oudleusen 


