GPS-fietsroute
Lemele – Ommen – Vroomshoop
(50 km)
= overzichtskaart - interessante punten =

1. Zicht vanaf de Archemerberg
De Archemerberg is een stuwwal, een wal die in de laatste ijstijd werd gevormd. Een van noord naar
zuid schuivende ijsplaat duwde toen, als een bulldozer, enorme massa's grond en stenen voor zich
uit. Toen het klimaat warmer werd en het ijs tot stilstand kwam en uiteindelijk smolt, liet het hier
een grote berg zand en stenen achter. De Archemerberg dus, zo genoemd naar het nabijgelegen
buurtschap Archem.
2. De mooie Regge
3. De Naald, Landgoed Het Laer
De naald is typisch zo'n mysterieus aandoende plek, waar al snel spannende verhalen ontstaan.
Bijvoorbeeld de geschiedenis van een jonkvrouw die hier hopeloos zou zijn verdwaald. Of het verhaal
van een boswachter die in 1902 op deze plek zou zijn vermoord.

Het verhaal dat in ieder geval wél 100% op waarheid berust, is net zo logisch en rechtlijnig als het
kunstwerk zelf: Kijkend vanuit het oostelijk gelegen landhuis Laer naar de naald, wordt heel mooi de
diepte en het rechte lijnenspel van de landhuistuin inzichtelijk.
4. Kasteel Eerde
Van de rechte lijn van de Naald op landgoed Het Laer (zie 3.) is het een kleine stap naar het landgoed
van Kasteel Eerde, dat bestaat uit grote blokken bos, die gescheiden worden door statige rechte
lanen en waterlopen.
5. Het Eerder Achterbroek
Het Eerder Achterbroek is een prachtig eeuwenoud cultuurlandschap waar de kalme gang van het
leven van vroeger nog tastbaar is in de kleinschalige boerderijtjes, kleine weides, houtwallen en
slingerende zandweggetjes, die geflankeerd worden door statige eiken.
6. Overijssels Kanaal
Het Overijssels Kanaal, dat van Zwolle naar Vroomshoop loopt, was in 1855 het eerste kanaal dat in
opdracht van de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij werd gegraven.
Vanaf het midden vorige eeuw werd dit vaarwater steeds minder gebruikt, waarna besloten werd om
het in 1964 definitief te sluiten.
7. Pauzeren langs de Regge
Ik heb geprobeerd om dit prachtige plekje zo voordelig mogelijk op de foto te zetten. Helaas laat
schoonheid laat zich nooit volkomen vangen door een fotograaf. Daarvoor moet u echt zelf op pad.
Dan kunt u met eigen ogen zien hoe de Regge, die tientallen jaren in een strak, kanaalachtig regiem
werd gedwongen, hier dankbaar en snelstromend gebruik maakt van de meanderende loop die hem
onlangs weer door de mens is teruggegeven.
8. Fietsen langs de Regge
Ook hier is de als vanouds meanderende Regge prachtig!

