
TRAILRUN NATUURGEBIED
LEMELERBERG
TRAILRUN IN HET VECHTDAL 
ROUTE 11 km

Het parcours gaat door het oeroude Vechtdal en het verhaal van de ijstijden; hoe deze periode
de stuwwallen het landschap hebben gevormd. Voor achtergrondinformatie, zie POI's. 	Gebruik
van een smartwatch wordt aanbevolen. Vanwege beperkte instructie, de routelijn volgen!

Landschap Overijssel i.s.m. de groep Trailrun Vechtdal/Reestdal.
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Trailrun natuurgebied Lemelerberg
Trailrun in het Vechtdal   



Trailrun natuurgebied Lemelerberg
Hoe kom ik bij het startpunt?
Je start deze trailrun op de parkeerplaats van Natuurcamping De Lemeler Esch, Lemelerweg 16, Lemele. (Circa
5km vanaf station Ommen.)		OV-reiziger: het dichtstbijzijnde treinstation is in Ommen. Neem van daaruit de
buurtbus (lijn 568): deze stopt voor de camping. (NB rijdt niet op zaterdag, zondag en feestdagen.)				

1 Waterputten

>= 100 meter van route vandaan

P25
Wandelkeuzepunt P25
(begin op onbekende route)

1,4 km

P23 Wandelkeuzepunt P23

1,5 km

2 Hoevelandschap & Natura 2000

1,7 km

P24 Wandelkeuzepunt P24

1,9 km

P21 Wandelkeuzepunt P21

2,5 km

3 Jeneverbesstruwelen

2,7 km

P22 Wandelkeuzepunt P22

3,1 km

P28 Wandelkeuzepunt P28

3,9 km

4 Oriëntatietafel & Vliegden

3,9 km

5 Bronnen op de berg

4,1 km

6 Steenmeel

4,8 km

P30 Wandelkeuzepunt P30

5,4 km

7 De Dikke Steen

6,2 km

P37 Wandelkeuzepunt P37

6,2 km

P74 Wandelkeuzepunt P74

6,6 km

8 Grote en kleine ravijn

6,7 km

P63 Wandelkeuzepunt P63

7,1 km

Bij P61 run je rechts naar beneden (oranje
lijn). De heringerichte laan geeft zicht op
'Gedachtenishoek Park 1813'. Na het
bezoek run je weer omhoog en vervolgt het
wandelnetwerk.

7,5 km

P61 Wandelkeuzepunt P61

7,6 km

9 Gedachtenishoek: 'Levensbos'

>= 100 meter van route vandaan

> ontdek meer op de volgende pagina



Vervolg route

P60 Wandelkeuzepunt P60

7,9 km

P62 Wandelkeuzepunt P62

8,4 km

P65 Wandelkeuzepunt P65

8,7 km

P66 Wandelkeuzepunt P66

8,9 km

P38 Wandelkeuzepunt P38

9,7 km

10 Schaapskudde in beweging 

9,7 km

11 Dassenspoor

10 km

12 Buurtschappen en Lemeler Esch

11 km

 Boscafé De Lemeleresch

11 km

Einde van de route



Trailrun natuurgebied Lemelerberg
11 km

1 Waterputten
Zuiver water
Door zijn omvang kan de Archemerberg een
grote hoeveelheid water herbergen. Voor de
zuivering van het water is geen
zuiveringsinstallatie nodig; de berg zélf zorgt
voor zuivering door zijn zand- en
grindachtige samenstelling.

https://beschermjedrinkwater.nl/beschermings
gebieden/overijssel/ (Drinkwatergebieden
Overijssel)

Waterputten
Een paar van de vele waterputten van
Vitens op de Archemerberg. Het water van
de Archemerberg voorzag vroeger heel
Ommen van drinkwater. Tegenwoordig is
een deel van het drinkwater afkomstig uit
Witharen.

> ontdek meer op de volgende pagina



2 Hoevelandschap & Natura 2000

Oud hoevelandschap
Op de kaart staat de naam Stapelberg, maar wanneer je de geschiedenis in duikt kom je
o.a. deze informatie tegen: "met in Ommen de prachtige landgoederen van Vilsteren, met
zijn oude Saksische boerderijen en het tegen de Archemerberg gelegen landgoed
Archem". Klik op de link voor het hele verhaal.

https://weblog.oudommen.nl/2020/01/05/ommen-saksisch-landschap-rijke-historie/
(Ommen: Saksisch landschap)

Beheer Landschap Overijssel
Stel je eens voor; een enorme gletsjer die vol kracht en zonder respect voor zijn
omgeving zand en grind voor zich uitdrukt tot een bult van ongeveer 80 meter hoog
ontstaat. Dat gebeurde zo’n 150.000 jaar geleden.

https://landschapoverijssel.nl/lemelerberg
(Natuurbeheer Lemelerberg)

Op Europese schaal is de Lemelerberg zo
bijzonder dat het een Natura 2000-gebied is.
Het is met recht één van onze natuurparels
en absoluut een bezoek waard, alleen of
met je gezin! De zandhagedis doet haar
naam eer aan, dit diertje kun je bij gunstig
en natuurlijk zonnig weer spotten.

> ontdek meer op de volgende pagina



3 Jeneverbesstruwelen
De Jeneverbes
De Jeneverbes (Juniperus communis) is met
enige mystiek omgeven. De Egyptenaren
gebruikten de aromatische naalden in
etherische oliën, in de Middeleeuwen
verbrandde men de takken om het kwaad
weg te houden. Hedendaags gebruikt men
nog steeds de bessen bij de bereiding van
jenever en zuurkool.

https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/jeneverbesstruweel (Leestekens van het
landschap)

Inheemse conifeer
De Jeneverbes is een karakteristieke
conifeer. Door het in cultuur brengen van
Nederland is deze boom met grillige vormen
steeds meer verdrongen naar de heiden en
zandverstuivingen. De Jeneverbes is
tweehuizig, geeft In het eerste jaar een
groene bes, het tweede jaar donkerpaars.

4 Oriëntatietafel & Vliegden
Uitzichtpunt Archemerberg
Het glooiende landschap van het
natuurreservaat de Lemelerberg is ruim
887ha groot en bestaat uit de Lemelerberg
(45m) en Archemerberg (78m). De
oriëntatietafel is een ontwerp van Gerrit
Ebbink en geplaatst in 2005. Beide bergen
vormen samen een stuwwal die meer dan
150.000 jaar geleden is ontstaan.

> ontdek meer op de volgende pagina



Grove Den of Vliegden
Ontdek dat de Grove Den zijn pionierachtige
levenswijze van vroeger heeft behouden!
Sommige bomen, net een Bonsai. Toen de
gletsjers zich aan het einde van de IJstijd
zich terugtrokken was slechts een grote
conifeer (Grove Den) in staat de door het ijs
geteisterde gebied te veroveren.

5 Bronnen op de berg

Drie bronnen
Op de Lemelerberg zijn drie bronnen. We houden de locaties graag 'geheim' om te kijken
hoe de natuur zich ontwikkelt als ze ongestoord haar gang kan gaan.

Leemlaag
De bronnen zijn ontstaan door de leemlaag in de berg. Hierdoor kan het regenwater niet
de grond in zakken. Het water zakt alleen in de bovenlaag, stroomt naar beneden om
verderop weer aan de oppervlakte te komen. Op deze plekken zijn de drie bronnen
ontstaan, zogenaamde 'kwelders'.

> ontdek meer op de volgende pagina



6 Steenmeel
Verzuring door stikstof
Naast vermesting, verdroging en
versnippering, vormt verzuring een
bedreiging voor de natuur. Zo ook hier: door
neerslag van stikstof verzuurt de heide en
verdwijnen de kruiden die hier horen. Zonder
kruiden geen insecten en zonder insecten
geen vogels en zoogdieren en dus een
armere biodiversiteit.

Steenmeel voor biodiversiteit
Hier op de Lemerberg wordt met een precisiestrooier (eenmalig) steenmeel over de heide
uitgestrooid, waardoor de mineralenbalans in de bodem herstelt. Na vijf jaar verwachten
we hiervan de effecten te zien.

Uitbreiden van de heide
Al eerder is op de Lemelerberg gewerkt aan het uitbreiden en verbinden van
heidegebieden. Door grotere, aaneengesloten heidegebieden versterken we het
leefgebied van soorten die het moeilijk hebben, zoals het heideblauwtje en de
levendbarende hagedis.

7 De Dikke Steen
De Dikke Steen
De Dikke Steen op de Lemelerberg gold als
grensteken tussen de marken Lemele en
Archem. Bij het uitgraven van de steen
bleek dat hij 17 voet in de grond zat en 22
voet lang was. Er bestaan verschillende
volksverhalen over de steen.

https://www.canonvannederland.nl/nl/overijss
el/salland/ommen/dikke-steen (Tijd van

jagers en boeren)

> ontdek meer op de volgende pagina



8 Grote en kleine ravijn
Grote en kleine ravijn
Tussen het jaar 2022-2024 wordt er
natuurbeheer toegepast, het landschap
wordt op sommige plekken behoorlijk kaal.
Maar, wat er voor terugkomt zijn
vergezichten en meer zicht op het dal. Zo
ook in het 'grote en kleine ravijn'. Hier kom je
langs het houten hekwerk over een smal
pad.

https://landschapoverijssel.nl/project/lemelerberg (Project Lemelerberg)

Lemelerberg, een stuwwal
De benamingen grote en kleine ravijn
klinken spectaculair en brengen je in
gedachten terug naar de oertijd. Maar toch
kun je hedendaags, er nog iets aan terug
vinden. Met een beetje verbeelding zie je
nog iets van de stuwwalplateaus en
sneeuwsmeltwaterdalen. Open de link, je
leest er meer over.

https://www.geologievannederland.nl/landsch
ap/landschapsvormen/stuwwal (Stuwwallen

in Nederland)

9 Gedachtenishoek: 'Levensbos'
Sterrenbos
Onderdeel van Park 1813 is het sterrenbos:
acht paden komen samen in het middelpunt
en vormen zo een ster. Vroeger diende zo'n
sterrenbos vaak voor de jacht. Vanuit het
midden had je goed zicht op overstekend
wild.

Herstel park
Dit sterrenbos werd niet aangelegd voor de jacht, maar vanwege de aantrekkelijke vorm.
In 2013 is park 1913, inclusief sterrenbos, hersteld door Landschap Overijssel. Ook de
'Gedachtenishoek', in het hart van het sterrenbos, is in ere hersteld en heeft nu de naam

> ontdek meer op de volgende pagina



'Levensbos'.
'Levensbos'
Sinds 2013 kun je in de Gedachtenishoek, net als 100 jaar geleden, een mooi of
verdrietig moment gedenken. Een plek om naar terug te keren of gewoon een goed
gebaar voor een groene toekomst. Hiermee is het sterrenbos een plek voor bezinning,
gedachtenis en reflectie geworden.

https://landschapoverijssel.nl/help-mee/groen-gedenken (Groen gedenken (open de link))

10 Schaapskudde in beweging
Schaapskudde in beweging
De schaapskudde, onder hoede van de
herder, doolt vaak rond de toppen van de
Lemelerberg en Archemerberg. Soms heb je
als wandelaar geluk om de grote kudde
tegen te komen. Zo mooi. Ook voor de
insecten zijn de heideplanten van belang, er
wordt nectar verzameld voor het maken van
honing.

Behoud heideterreinen
De Lemelerberg wordt sinds 1970 beheerd
door Landschap Overijssel. Vroeger was het
een uitgestrekt heideterrein. Boeren rondom
lieten hun schapen op de berg grazen totdat
schapen houden niet meer rendabel was
door de komst van kunstmest. Sinds 1979
doolt er weer een kudde Veluwse
heideschapen rond.

https://landschapoverijssel.nl/verhalen/behou
d-en-uitbreiding-van-heide-met-dank-aan-de-
schaapskudde (Behoud heide op Lemelerberg)

> ontdek meer op de volgende pagina



11 Dassenspoor
Dassenspoor
Op de Lemelerberg leven dassen. Het is niet
waarschijnlijk dat je ze ziet tijdens je trailrun,
maar de prent in het zand is het bewijs van
hun aanwezigheid. Dassen zijn schuw en
vooral rond schemertijd en in de nacht
actief. Daarom hebben weinig mensen ooit
een echte das gezien. Klik op de link.

https://landschapoverijssel.nl/activiteiten/dassen-kijken (Dassen kijken bij 't landschap)

12 Buurtschappen en Lemeler Esch
Historie Lemeler Esch
De circa 22 nederzettingen van de
gemeente Ommen zijn onder te verdelen in
twee groepen: esdorpen en ontginnings
nederzettingen. De meeste Ommer
esdorpen werden al worden al rond de
dertiende eeuw vernoemd. De Lemeler-es
was één van de grootste
ontginningsnederzetting.

Behalve de essen had het dorpje Lemele de
beschikking over de uitgestrekte

heidevelden van de Lemelerberg en de hooi-/weilanden langs de Regge. Lemelerveld
was één van de vijf ontginningen vanaf het midden 19e eeuw.

> ontdek meer op de volgende pagina



Beheer Landschap Overijssel
Elk terrein is uniek en heeft een eigen karakter. Op de Lemelerberg geniet je van het
weidse uitzicht over heide en jeneverbessen. Dat eigen karakter van elk terrein willen we
benadrukken. Landschap Overijssel kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Vele handen
maken immers licht werk.

De Natuurwerkgroep Archem werkt op de Lemeler- en Archemerberg aan onderhoud van
bos en heide. Dankzij deze vrijwilligersgroep blijft de heide een uitgestrekt terrein waar de
schapen van onze kudde kunnen grazen.

http://www.landschapoverijssel.nl/natuurgebieden (Landschap Overijssel)

 Boscafé De Lemeleresch
Je kunt bij het Boscafé van De Lemeleresch Natuurcamping terecht voor o.a. koffie met
huisgemaakte taart, soepen en andere gerechten op de kaart. Het Boscafé is, in principe,
het hele jaar door elke dag open van 10 tot 17uur.

> ontdek meer op de volgende pagina



http://lemeleresch.nl/het-boscafe/ (Het Boscafé Lemeleresch )

 

Gemaakt met routemaker.nl


