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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.   =  Richting 

 

 

-- Een afwisselende route, die samengesteld is uit een aantal gemarkeerde routes van het 

wandelnetwerk Overijssel.-- 

 

De route start in Rheeze bij infopunt G20. Volg de 

paarse route tot punt G25. Hier gaat u RD verder 

met de oranje/paarse route Marsweg. ( Niet 

richting het pontje!!)  Bij G24 oranje blijven volgen  

Bij G43 oranje blijven volgen fietspad LA 

Rheezerweg ri. Diffelen. De route gaat een stukje 

langs de grote weg.   

 

In Diffelen is aan de overkant van de weg, Horeca ‘De Gloepe’.  Voorbij de dit restaurant 

gaat u bij punt G41 RA vanaf hier de gele  route volgen, Grote Esweg. U gaat onder de 

tunnel van de N36 door. De gele route volgen tot en met punt G46, dat is voor bij de 

camping ‘de Rolle’. Hier LA de groene route oppakken.  Bij punt G45 gaat de groene 

route RA en steekt u de N36 over. Let op dit is en drukke weg!!!  Groene route vervolgen 

tot punt G44.  

Afstand  : 18 km 
Provincie  : Overijssel 
Plaats   : Rheeze 
Vertrekpunt  : Rheezerbrink  
   : Infobord G20 
 

Bijzonderheden : 50% verhard  
   : Weiland, bos, heide 
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Bij de picknickset gaat u scherp schuin LA 

en kiest nu de paarse route. U loopt vanaf 

hier een prachtig stuk door het bos over 

kronkelende bospaadjes. Bij G12 paarse 

route aanhouden. Bij punt G11 verandert u 

weer van kleur.  U kiest nu voor de oranje 

route.  U passeert aan uw linkerkant een 

prachtig ven ‘de Haarsplas’ met een 

schitterende brug. Hierna gaat u de oranje 

route vervolgen over Rheezerveld.  U loopt  

de oranje route via punt G17 door tot u bij routepunt G16 komt.  

 

Hier gaat u LA de groene route volgen. U loopt nu achter de recreatieplas van camping  

‘Oldemeijer’ langs.  De groene route gaat na de plas naar links. Onze route gaat RD!!. We 

verlaten nu een klein stukje de gemarkeerde routes en blijven bij de camping langs 

lopen tot u bij de weg bent.  Hier RA u passeert de ingang van camping ‘Het Veld’, 

eventueel is hier horeca. Op het kruispunt pakt u bij punt G23 weer de gemarkeerde 

routes op. Hier LA de oranje route.   

 

Bij punt G22 gaat u LA de paarse route weer 

volgen. Deze paarse route volgt u, punt G21, G34, 

G31, G30,G36,G35,G20 totdat u weer in Rheeze 

bent. U ziet Rheeze eerst aan uw rechterhand, 

echter de route gaat met een grote ronde nog om 

Rheeze heen. Via het bos met wat heuveltjes en een 

prachtig fietspad komt u uiteindelijk weer in 

Rheeze.  

 

Wij hebben koffie gedronken bij de Rheezerkamer.  Een Horeca gelegenheid met een 

klein terras en twee tafels binnen.  
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Einde van de route 
 
Plaats een reactie op de site Wandelvanuit.nl 
 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
 
 


