Bike Hike
22 km
Beste scout,
Deze fietstocht gaat door het dal van de Regge en door de bossen van Ommen. Ook
kom je langs kasteel Eerde.
De route gaat via fietsknooppunten. Er is ook een topografische kaart met de route
toegevoegd.
Onderweg krijg je wat informatie en hebben we een aantal vragen en opdrachten.

Zit er een foutje in de route? Of heb je een suggestie? Geef het ons door. Hierdoor blijven de routes altijd
kloppend. Wijzigingen kun je doorgeven aan (activiteiten@adashoeve.nl). Alvast bedankt!
Veel plezier!
Kampstaf Gilwell Ada’s Hoeve
Ommen

De route
Vanaf Ada’s Hoeve rechtsaf het fietspad op richting knooppunt 48

*
* Volgens sommige fietsknooppuntenkaarten kun je niet van knooppunt 76 rechtsreeks naar 89, maar
onderweg staat dit wel aangegeven. Let dus na knooppunt 76 goed op.

Informatie en opdrachten
Lees dit als: Een vraag of opdracht op weg naar knooppunt 48.

Brug over water
Vraag: Welk water steek je hier over?

Vraag: Koedijk, Nieuwedijk. Hoezo dijk? Waarom?

Informatiebord Giethmen
Lees het informatiebord.
Vraag: Waar gingen de inwoners van Giethmen naar de kerk en hoe
kwamen ze daar?
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Camping Bergzicht:
Opdracht: Maak een foto in de spiegel langs de weg.
Vraag: Welke berg zou in de naam Bergzicht bedoeld zijn?

Informatiebord Schaapskudde
Het lijkt een leeg bord, maar... kijk eens op de andere kant.
Vraag: Waar staat die schaapskooi?

Let even op de pop links van de weg na ’t Voshuus.

Nieuwe Brug
Opdracht: Lees het informatiebord bij Nieuwe Brug.
Vraag: Wat is een zomp?

Ga na de brug even rechts naar de rivier. Lees het informatiebord.
Vraag: Welke dieren kun je hier vinden?
Vraag: En hoe heet de boot in de vorm van een gevouwen papieren
bootje dat in het water ligt?

Bij knooppunt 76: Als het fietspad uitkomt bij de Hammerweg met
2 leeuwen en 2 zuilen met Eerde.
Vraag: Zoek de verschillen tussen beide leeuwen.
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Steile Oever
Ook dit mooie stukje langs de rivier de Regge hoorde vroeger bij Kamp Eerde.
De Steile Oever is eigenlijk het eerste plekje in Ommen waar scouts zo’n 100
jaar geleden kampeerden. Op de foto de Steile Oever rond 1930.

Kruupweg: Label terrein Eerde
Maak een een kort uitstapje door rechts het zandpad in te gaan en een
kijkje te nemen bij het Scouting terrein Eerde.
Ga daarna verder over het fietspad langs de Hammerweg.

Baron van Pallandtlaan
LET OP: Volgens de kaarten kan het niet, maar als je – op
weg naar 87 – de Hammerweg over moet steken, bij de Baron
van Pallandtlaan, ga je rechtsaf naar knooppunt 89.

Je komt langs een paar mooie Sallandse boerderijen.

Kasteel Eerde
In 1913 erft de dan 23-jarige Philip van Pallandt het landgoed en wordt Baron
van Pallandt, Heer van Eerde. De hele driehoek tussen de Vecht en Regge,
ten zuiden van Ommen is vanaf dan zijn eigendom.
Philip was één van de eerste padvinders in Nederland. Al in 1913 kamperen
de eerste padvinders op zijn landgoed. In 1935 verkoopt hij Ada's Hoeve, de
padvindersboerderij en omliggende terreinen aan de toenmalige
Nederlandsche padvinders Vereniging (NPV), nu Scouting Nederland.

Opdracht: Neem hier een kijkje en lees de informatieborden.
Vraag: Kun je de dassen vinden? Hoeveel zijn er?

Vraag: Het gebied rechts was vroeger bouwland. Dat bevatte veel
fosfaat. Hoe lang duurt het voordat die voedingsstoffen uit de grond
zijn?

Je fietst op de rand van bos/heide en oud landschap. Dit was vroeger vooral
heidegebied. Kun je dat nog in het landschap zien?

Je fietst nu door een oud boslandschap, dat vroeger ook bij het landgoed
Eerde hoorde. Baron van Pallandt liet het in 1840 bebossen om de
zandverstuivingen te verminderen. Onbedoeld heeft hij zo een prachtige mix
geschapen van zand en bos, inclusief heide met jeneverbes.
Het is nu in beheer bij Staatsbosbeheer.
Na een tijdje kom je langs een grote zandvlakte: De Sahara. Eind 2019 begon
Staatsbosbeheer met het afplaggen van 14 hectare bosgrond om de
stuifgronden te vergroten. Als je goed kijkt zie je dat onder het stuifzand een
veel hardere en nattere laag zand ligt. Daar stuift het zand dus niet weg. Zo
blijft de Sahara altijd in beweging.
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Opdracht: Houd een pauze bij de parkeerplaats bij de Sahara, loop een stukje het zand op en lees het
informatiebord.

Opdracht: Lees het informatiebord Besthmen, een interessant
buurtschap van Ommen.
Er staat o.a. iets beschreven over de Besthmenerberg en de Sterkampen

Nadat je het spoor bent over gestoken ga je het fietspad Het Laar op.
Ga voor de barrière (zie de foto) even links. Hier vind je een ijskelder van
Landgoed Het Laer, dat je een stukje verder langs de weg tegenkomt.

Opdracht: Lees de informatie bij de ingangspoort van Het Laer. Hier
vind je ook een bijzonder bank en even verderop de kinderboerderij.

Gilwell Ada’s Hoeve
Je komt nu weer bij je beginpunt op Gilwell Ada’s Hoeve. We hopen dat een leuke en interessante fietstocht hebt
gehad. De antwoorden op de vragen kun je bij de kampstaf vragen.

De route op de kaart
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