BERGENROUTE
100% onverhard.
Deze wandelroute gaat over de Archemer- en Lemelerberg, een groots natuurterrein van Landschap
Overijssel, op geheel onverharde wandelpaden. Door de heide en jeneverbessen even klimmen naar
zo’n 78 meter hoogte en dan ... heel Overijssel kunnen overzien tot in Duitsland. Daarnaast gaat de
route langs stille heideterreintjes, mystiek jeneverbesstruweel en loofbos. Genieten dus, van deze
zeer gevarieerde route! Tijdens de route komt de wandelaar diverse informatiepunten tegen
waarop o.a. het ontstaan van het landschap tijdens de ijstijd vermeld wordt en welke planten en
dieren er voorkomen op de Archemer- en Lemelerberg.

Bijzonderheden onderweg

:

1.Zitmomenten op De Lemeler Esch
Bijzondere plaatsen die uitnodigen tot een bijzondere ervaring. Spannend omdat het onbekend is;
uitnodigend omdat het op unieke plaatsen is en bijzonder omdat het ongebruikelijk is. Genieten van
rust, ruimte en natuur vanaf een bijzondere plek. De zitmomenten, gecreëerd door studenten van
de Kunstacademie Artez in Zwolle, staan overal op het terrein van camping De Lemeler Esch.

2.Schaapskudde
Om te zorgen dat het gebied open blijft en het gras niet te hoog groeit, heeft Landschap Overijssel
hier sinds 1979 een schaapskudde rondlopen. In het voor- en najaar loopt de herder met zijn
schaapskudde over het heidegebied rond de Lemelerberg. ‘s Morgens vertrekt hij met de kudde en
zijn vier honden naar de hei, waarna hij om 16.30 uur weer terugkeert naar de schaapskooi. Alleen in
februari en maart blijven de schapen op stal staan. Wandelaars moeten niet raar opkijken als ze hier
dus in één keer midden in een kudde van vierhonderd Veluwse heideschapen staan.

3.Hoogste punt
Het prachtige natuurgebied de Archemer- en Lemelerberg is een heuvelachtig terrein, dat ongeveer
1000 ha groot is. Het gebied maakt deel uit van de Overijsselse heuvelrug. Volgens de
Rijksdriehoeksmeting is de Archemerberg 77,9 meter + N.A.P. hoog en is daarmee één van de
hoogste punten in Overijssel. Op het uitzichtpunt staat ook een paal van deze
Rijksdriehoeksmeting en bij helder weer is Zwolle in de verte te zien.

4.Dikke steen
Een opvallend cultuurhistorisch element in het landschap is hier de reusachtige zwerfkei “Dikke
Steen”. De bergen ontstonden tijdens de voorlaatste IJstijd, het Saalien (230.000-130.000 v. Chr.).
Een immense gletsjer schoof vanuit Scandinavië richting het zuiden en stuwde daarbij grote heuvels
op. Het ijs nam ook veel stenen mee. Een mooi voorbeeld hiervan is deze grote steen, die zich
bevindt in een grote kuil tussen de Lemelerberg en Archemerberg.

5.Park 1813
In 1913 is op de Lemelerberg een bijzonder park aangelegd ter herdenking van het honderdjarig
bestaan van de onafhankelijkheid van Nederland. Het beeld van de leeuw dat hier staat, is in de
omgeving wel bekend. Het verhaal achter het park is echter minder bekend. De leeuw maakt deel uit
van Park 1813, net als de lanen met namen van de begunstigers van dit park en het sterrenbos: acht
paden komen samen bij een middelpunt en vormen zo een ster. In het midden van de ster ligt de
gedachtenishoek. Daar kon je een boom planten en die noemen naar een gestorven familielid of
naar jezelf. Het sterrenbos met daarin de herdenkingsplek wordt weer in ere hersteld. In het
voorjaar van 2013 zal de gedachtenishoek weer in gebruik genomen worden en is er de mogelijkheid
een boom te planten.

6.a Kinderroute ‘Spoor van de leeuw’
Ontdekken welke onderdanen van koning Leeuw op de Lemelerberg wonen? Volg dan het spoor van
de Leeuw. Deze 4 km lange route gaat over de heide en door het bos. Onderweg ligt een zwerfkei uit
Scandinavië, ook wel de Dikke Steen genoemd en wandel je langs ‘het ravijn’. Onderweg staat er,
speciaal voor kinderen, extra informatie over de dieren die leven op de Lemelerberg.

6.b Rolstoelpad
Ook mindervaliden kunnen genieten van de Lemelerberg! Het één kilometer lange rolstoelpad vanaf
de parkeerplaats bij Theehuis De Lemelerberg geeft ook mindervaliden de gelegenheid om dit stukje
natuur te ontdekken. Het pad voert langs uitgestrekte heidevelden en de waardevolle
cultuurhistorie van Park 1813.

6.c In het hol van de leeuw
Naast het rolstoelpad en het theehuis kunnen kinderen zich uitleven in het speelbos ‘het hol van de
leeuw’. Slingeren aan touwen, hutten bouwen, picknicken en klimmen … kortom hier is alles
mogelijk.

6.d Verhalenpalen
Uniek in Nederland, de verhalenpalen in het Vechtdal. Op 30 plekken in het Vechtdal zijn
verhalen te beluisteren bij zogenaamde verhalenpunten. Het enige wat u hoeft te doen, is een paar
keer trappen op een pedaal en een druk op de knop. Vervolgens kunt u luisteren naar een aan de
omgeving gerelateerd verhaal. Ieder verhalenpunt heeft een verhaal voor volwassenen en een
verhaal voor kleine kinderoortjes. Vlakbij theehuis de Lemelerberg, staat een verhalenpaal. Deze
vertelt een heel ander verhaal over het ontstaan van de Lemelerberg… een spannend hoorspel wat
wellicht uw blik over de omgeving verandert.

Horeca onderweg:
1.Boscafé Lemele
Lemelerweg 16
8148 PC Lemele
tel. 0572 - 331241
Openingstijden: elke dag van 10.00-17.00 uur
2.Restaurant de Nieuwe Brug
Lemelerweg 13
7731 PR Ommen
Tel. 0529 - 451723
Openingstijden: dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur
3.Theehuis De Lemelerberg
Kerkweg 32
8148 PZ Lemele
Tel. 0572 - 330160
Openingstijden: elke zaterdag van 11.00-17.30 uur en zondag van 10.00-17.30 uur

