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voorwoord

Als routemakers zijn wij door het jaar heen in touw met wandel- en fiets-

routes in Nederland. We praten met boeren, boswachters en baronnen om 

het Nederlandse landschap voor de wandelaar toegankelijk te maken. We 

ontwerpen routes en netwerken, zorgen voor bewegwijzering en maken 

mooie wandelgidsen. In opdracht van VVV’s en uitgeverijen werken wij leuke 

ideeën uit tot aansprekende thematische routes. 

Als liefhebbers van de bergen reizen wij tijdens onze vakantie ieder jaar weer 

naar de Alpen, de Pyreneeën, Noorwegen of nog verder. Soms is dat voor 

een serieuze trektocht of een beklimming. Vaak ga je vooral om te genieten 

van het berglandschap. De hoogteverschillen en de uitzichten maken het 

bergwandelen aantrekkelijk, maar ook de verschillen tussen de lieflijke alpen-

weiden en het ruige hooggebergte. 

Zo is het idee voor een bergwandelgids voor Nederland ontstaan. Natuurlijk 

moet je bergwandelen in Nederland met een korreltje zout nemen. Volgens 

de kenners zijn er in Nederland geen echte bergen. Hier en daar zijn er wat 

bultjes uit een verre ijstijd, er zijn wat opgewaaide duintjes en verder moeten 

we het doen met oude vuilstorten. Zelfs de Limburgse bergen zijn uit de 

mergel geschuurd. Toch is Nederland verre van vlak. De hoogteverschillen 

zijn groot genoeg om ze serieus te beleven. Ook al reiken de heuvels niet 

hoger dan 322 meter, in de volksmond heten ze bijna allemaal berg. En ook al 

duurt het gevoel maar kort, toch is het leuk om de hoogte te pakken. De ene 

keer hobbel je lekker op en neer door het bos, de andere keer kun je genie-

ten van een grandioos uitzicht op de top, zoals op de Archemerberg. 

Als makers van dit boekje werden wij geïnspireerd door vergelijkbare uit-

gaven in de alpenlanden. Thuis op de plank staan titels als ‘Die schönsten 

Gratwanderungen der Schweiz’ en ‘Die schönsten Genusstouren in Bayern 

und Tirol’. Als routemaker denk je “dat kunnen wij ook”. Zie hier dan ook ‘de 

mooiste bergwandelingen van Nederland’. 

Rob Wolfs, Sietske de Vet, Rutger Burgers
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gebruik van routes en wandelgids

In deze gids vind je 13 bergwandelingen in Nederland. De routes liggen 

verspreid over het land en zijn tussen de 5 en 15 km lang. Het zijn twaalf 

rondwandelingen en één lijnwandeling, waarbij je de bus moet gebruiken om 

van eindpunt naar beginpunt te komen. 

De routes zijn niet bewegwijzerd. In situaties waar zichtbare markering 

behulpzaam kan zijn wordt deze markering in de routebeschrijving wel 

genoemd. 

informatie per route

Voor alle wandelingen in dit gidsje is de informatie op dezelfde manier 

geordend. We beschrijven steeds de berg, de wandeling in het terrein en de 

omgeving. Iedere wandeling is voorzien van een hoogteprofiel, een routebe-

schrijving en een kaartje. In een aparte kolom vind je de praktische informa-

tie die je nodig hebt. De GPS-data zijn de coördinaten voor de top. 

De categorieën geven een indruk van de zwaarte:

 ••• tot 100 meter op en neer en minder dan 11 km

 ••• tot 200 meter op en neer en minder dan 11 km

 ••• meer dan 200 meter op en neer of meer dan 11 km

routebeschrijving

De routebeschrijving is opgeknipt in kleine tekstblokjes. De nummers waar-

mee deze blokjes beginnen vind je terug op de kaart. In de routebeschrijving 

worden de volgende afkortingen gebruikt:

 RD rechtdoor

 LA linksaf

 L links

 RA rechtsaf

 R rechts

 P-22509 ANWB-paddenstoel met nummer
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kaart

Alle routes zijn ingetekend op een topografisch kleurenkaartje. De meeste 

kaarten hebben een schaal van 1:25.000. Met het afstandsbalkje op iedere 

kaart kun je de afstand ‘in het veld’ schatten. 

legenda

    beschreven route in looprichting

    alternatief, aan-/aflooproute, kortsluitroute

    begin blokje routebeschrijving

    parkeergelegenheid

    station

    bushalte

    café of restaurant

    uitzichtpunt
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inhoud

blz de archemerberg
 8 categorie •••
  11,0 km

blz de amerongse berg
 16 categorie •••

 10,5 km

blz de brabantse wal
 24 categorie •••

 9,9 km

blz de doornse kaap
 30 categorie •••

 10,9 km

blz de hemelse berg
 38 categorie •••

 9,2 km

blz de kiekberg
 46 categorie •••

 10,4 km

blz de lochemse berg
 54 categorie •••

 10,0 km

blz d’n observant
 62 categorie •••

 8,8 km
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blz  de rozenberg
 70 en appelenberg
  categorie •••

 7,6 km

blz de tankenberg
 78 categorie •••

 10,2 km

blz de vaalserberg
 86 categorie •••

 12,2 km

blz de vuilnisberg
 94 categorie •••

 4,6 km

blz de zijpenberg
 102 categorie •••

 6,1 km



1 · Overijssel

Archemerberg

archemerberg
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de berg Op de Archemerberg krijg je het gevoel 
dat de wereld aan je voeten ligt. Vrij uitzicht naar 
alle kanten. Nergens in Nederland heb je zo sterk 
het idee dat je echt een berg hebt beklommen. 
De 78 meter hoge bult uit de voorlaatste ijstijd is 
tegenwoordig het trotse eigendom van Landschap 
Overijssel. Samen met de iets zuidelijker gelegen 
Lemelerberg ligt de top vrij in het relatief 
vlakke Salland. De hoge flanken zijn aan alle 
kanten begroeid met heide. De vogelaar komt 
er voor het spotten van de roodborsttapuit. De 
bergbeklimmer voor het ultieme 360° rondzicht. 
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categorie

•••

lengte

11 km

startpunt

Kasteel Eerde, Kasteellaan 1 

Eerde, brug/toegangspoort 

voor kasteel

parkeren

 P-terrein bij kasteel

openbaar vervoer

 Station Ommen, buslijn 

81, halte ‘Kasteel Eerde’ in 

Ommen

honden

 Niet toegestaan 

(boerenlandpad met koeien en 

overstapjes)

eten en drinken
1

 Na 3 km Restaurant  

De Nieuwe Brug , 

Lemelerweg 13, Ommen

0529 - 451 723

denieuwebrugommen.nl

2
 Na 7 km Boscafé bij 

Camping Lemeler Esch

Lemelerweg 16, Lemele

0572 - 331 241

lemeleresch.nl/het-boscafe

de wandeling Deze ronde vanaf Eerde over de 
Archemerberg gaat via goed begaanbare zandwe-
gen en paden. Vanaf Kasteel Eerde loop je eerst 
een stukje langs de Regge. De afgelopen jaren 
zijn er op veel plekken langs deze rivier natuur-
vriendelijke oevers aangelegd. Voorbij Nieuwe-
brug begint de beklimming van de Archemerberg. 
Alle routes leiden naar de top. De afdaling is 
majestueus: je wandelt ruim een kilometer via 
een zandpad op de hei, met zicht op de Twentse 
bergen in het oosten. Na het buurtschap Archem 
kom je in de hooilanden van de Regge. Een aan-
trekkelijk paadje door bos en boerenland brengt 
je terug naar Landgoed Eerde.

overijssel
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hoogtepunt

Rijksdriehoeksmeting
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de omgeving Het riviertje de Regge doorsnijdt 
de vele landschappen van deze bergwandeling. De 
drassige hooilanden van Landgoed Eerde liggen 
laag in het Reggedal. Iets hoger liggen de essen 
van Eerde en Archem. Het zijn de oudste land-
bouwgronden in de omgeving. Op de overgang 
van nat naar droog liggen de landhuizen van de 
voormalige eigenaren. Dicht bij de Steile Oever 
van de Regge gaat het op en neer door zandig ter-
rein. Deze rivierduintjes zijn in droge tijden uit de 
bedding opgeblazen. Daarna loop je de Sallandse 
Heuvelrug op. De bijna tachtig meter hoge Ar-
chemerberg heeft invloed op het weer in de buurt. 
Soms komen onweersbuien aandrijven, botsen 
tegen de berg en maken rechtsomkeer. Verschillen 
in begroeiing op de hellingen laten dit zien. De 
noordflank herbergt vooral jeneverbes, de zuidhel-
lingen zijn begroeid met lijsterbes en het bos in het 
oosten staat vol met grillige vliegdennen.  

Boven op de Archemerberg staat een R.D.pijler. Deze massieve, 
gegraveerde steen is een vast punt in het systeem van rijksdriehoeks-
meting. Dit soort meetpunten liggen verspreid over het land op een 
afstand van 20-30 km van elkaar. Het waren hooggelegen punten 

vanwaar men de horizon kon overzien. 
Met een hoekmeetinstrument werden 
de lengtes en hoogtes bepaald. Het was 
de basis voor de kadastrale en topogra-
fische kaarten. In onze tijd van satel-
lieten is dit systeem natuurlijk zwaar 
ouderwets. 

aan de regge

kasteel eerde
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de route

1  Je staat voor de kasteelpoort en kijkt 

naar het kasteel. Ga RA de laan op en 

negeer de Amalialaan (links). Volg de laan 

RD en passeer het witte huis ‘De Drie 

Sparren’ aan je rechterhand. In buurt-

schap Eerde steeds RD, onverharde weg 

langs keuzepuntpaal N37 van het wan-

delnetwerk. Circa 100 m vóór voorrangs-

weg, op splitsing met bord van Scouting 

Eerde, LA. De bosweg buigt naar rechts 

en gaat eerst langs scoutinggebouw en 

dan langs stafhuisje. 

2  Meteen na stafhuisje en vóór 

slagboom meebuigen naar links. Links 

weiland, rechts bos. Na opening in 

prikkeldraadhekje RA, de Regge (aan lin-

kerhand) volgen. Via een paar stapstenen 

een zijstroompje oversteken en weer 

door opening van prikkeldraadhekje. 

Even later buigt het pad van de rivier 

af. Op driesprong LA. Bij slagboom en 

huizen RD. Een fietspad kruisen en LA, 

onverharde weg parallel aan fietspad 

volgen. RD via Besthmertunnel en op 

asfaltweg LA, Regge oversteken.

3  Even voorbij Restaurant De Nieuwe 

Brug bij keuzepunt P12 RA richting 

Archemerberg, Dalmsholterweg. Je loopt 

Giethmen in. Na Camping ’t Voshuus bij 

P-22049 LA, Oude Raalterweg. Je pas-

seert een parkeerterrein van Landschap 
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Overijssel. Na 200 m bij P21 RA, bospad 

(rode en groene route). Het pad komt 

uit op de weg met fietspad. Ga RD langs 

witte slagboom en schuilhut. Het pad 

stijgt. Je loopt het bos uit en blijft op de 

heide stijgen naar de top van de Arche-

merberg.   

4  Op de top scherp LA en gelijk op 

driesprong RA. Meteen na circa 40 m 

op splitsing LA. Bij P34 een paadje met 

groene wandelroute kruisen. Hier ga je 

RD (blauwe route) verder omlaag. Aan 

het eind van het pad, waar de blauwe 

route naar rechts afbuigt, ga je LA. Je 

daalt langzaam over de hei en daarna 

door bos.  

5  ATB-route en ruiterpad kruisen en 

het terrein van een camping op lopen, 

langs P41. Volg het slingerende hoofdpad 

over de camping en de bordjes ‘Boscafé’. 

Passeer café en zwembad van Camping 

Lemeler-Esch aan je rechterhand en ver-

laat het terrein via de slagboom. RD langs 

parkeerplaats naar voorrangsweg. Op de 

ventweg RA en gelijk LA. Verkeersweg 

oversteken en RD (Doornsteeg). 

6  Eerste weg LA, Beukenallee. Op 

kruising met P45 ga je RD. Op splitsing 

van Beukenallee met Woltersweg RA, 

Beukenallee blijven volgen. Bij P48 met 

de weg meebuigen naar rechts, nog 

steeds Beukenallee. Op de asfaltweg RD, 

Marsweg. Bij observatiescherm over Reg-

gedal buigt de brede halfverharde weg 

naar links. Bij P-20595 RA richting Den 

Ham. De Reggebrug oversteken. 

overijssel

archemerberg
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7  Na brug bij P-24796 RD, breed 

onverhard pad. Vanaf hier volg je, tot aan 

het eind bij de parkeerplaats, de wit-rode 

en wit-blauwe markering. Op splitsing 

LA. Op volgende splitsing weer LA, smal 

bospaadje. Verderop in het bos RD een 

breder pad kruisen. Vlak voor sloot en 

weiland LA. 

 

8  RA een houten brug over en aan 

overzijde LA, grasdijk. Na circa 50 m RA 

bij overstapje. Pad door weiland volgen 

met nog twee overstapjes. Een brug-

getje oversteken, poel aan rechterhand 

passeren. Na weer een overstapje loop 

je Landgoed Eerde in. Paadje buigt naar 

links en slingert door het bos. Aan het 

eind bij N40, vlak voor weiland, RA. Pad 

langs weiderand volgen richting landhuis. 

Aan het eind van de weide LA en gelijk 

RA, beukenlaan. Aan het eind LA naar 

parkeerterrein. 



provincie berg pl a ats streek / ma ssief hoogte m gps (n;e)
noord -holl and  klimduin schoorl schoorlse duinen 54 , 0 52 . 41993 ; 4 . 41264
  kopje van bloemenda al bloemenda al kennemerduinen 30 , 0 52 . 24548 ; 4 .36365
  rozenberg bent veld a’damse waterleidingduinen 35 , 2 52 .35847 ; 4 .560 63
  tafelberg bl aricum het gooi 27, 8 52 .16583 ;5 .13636
  b ig spot ter s hill hoofddorp ha arlemmer meer 40 , 0 52 . 20 0 85; 4 . 40142
flevol and  de bult urk noordoostpolder 8 ,3 52 .39715;5 .35552
zuid -holl and  vuilnisberg zoeter meer groene hart 17, 0 52 . 04 489 ; 4 . 27254
  westerduin den ha ag ha agl anden 33 ,5 52 . 04669 ; 4 .14178
utrecht  pyr amide austerlitz utrechtse heuvelrug 49, 2 52 . 05423 ;5 . 20572
  doornse k a ap leer sum utrechtse heuvelrug 52,9 52 . 02487 ;5 . 21927
 amerongse berg amerongen utrechtse heuvelrug 68 ,9 52 . 0 0486 ;5 . 2898 0
  grebbeberg rhenen utrechtse heuvelrug 50 , 2 51 .57131;5 .36072
zeel and  theunissenhil westenschouwen  schouwen 38 , 0 51 . 41715;3 . 41863
  k a apduinen zoutel ande walcheren 36 , 0 51 . 29 0 88 ;3 .30585
noord -br abant  br abantse wal bergen opzoom west- br abant 21 , 4 51 . 24920 ; 4 .19184 
 stippelberg bakel de peel 31 , 6 51 .31819 ;5 . 47366
  roestelberg wa alwijk loonse en drunense duinen 19,3 51 .39370 ;5 . 05193
 sl abroekse bergen uden ma ashor st 20 , 0 51 . 41477 ;5 .36928
  ullingse bergen sint anthonis ma ashor st 23 ,1 51 .37391;5 .50 076
  stevensbergen luyksgestel kempens pl ate au 43 ,7 51 .16574 ;5 .16709
limburg  tungelerwallen weert kempens pl ate au 43 ,9 51 .12618 ;5 . 42054 
  pieter sberg ma astricht heuvell and 109, 2 50 . 49325;5 . 40745
  d ’n observant ma astricht heuvell and 170 , 8 50 . 48838 ;5 . 41349
  va alserberg va als  heuvell and 322, 0 50 . 45266 ;6 . 01249
  vrouwenheide simpelveld heuvell and 214 ,1 50 .50735;5 .57138
 gulperberg gulpen heuvell and 156 , 0 50 . 488 05;5 .53974
  heksenberg heerlen oostelijke mijnstreek 124 ,5 50 .54993 ;5 .59 0 87
  kollenberg sit tard westelijke mijnstreek 95 ,1 50 .58945;5 .53416
  klifsberg vlodrop np meinweg 81 , 0 51 . 09862 ;6 . 0 8955
gelderl and  galgenberg lunteren gelder se vallei 37,3 52 . 04997 ;5 .38938
  zijpenberg rheden veluwezoom 10 6 , 2 52 . 01540 ;6 . 0 0222
  br andtoren rozenda als veld rheden veluwezoom 110 , 0 52 . 02395;5 .59263
 hemelsche berg heveadorp zuid -veluwe 56 , 0 51 .9838 0 ;5 . 8270 8
 duivelsberg berg en dal r ijk van nijmegen 75 ,9 51 . 49263 ;5 .5659 0
  kiekberg pl asmolen r ijk van nijmegen 76 ,7 51 . 4 48 02 ;5 .55170
  vlierenberg beek r ijk van nijmegen 91 , 8 51 . 47982 ;5 .554 42
  l iesberg elspeet midden -veluwe 41 ,3 52 .19270 ;5 . 46556
  het tenheuvel zeddam montferl and 91 , 6 51 .55275;6 .1404 4
  lochemse berg lochem achterhoek 50 , 0 52 . 0 850 8 ;6 . 25687
overijssel  tankenberg oldenz a al t wente 81 , 8 52 .19238 ;6 .57198
  kuiperberg ootmar sum t wente 71 , 0 52 . 24 404 ;6 .52779
 br a amberg ootmar sum t wente 75 ,9 52 . 26269 ;6 .51452
 lut tenberg lut tenberg sall and 31 , 0 52 . 2389 0 ;6 . 22046
  holterberg holten sall andse heuvelrug 63 ,5 52 .18859 ;6 . 2510 8
  grote koningsbelt ha arle sall andse heuvelrug 75 ,5 52 . 20147 ;6 . 25 . 070
  archemerberg lemele sall andse heuvelrug 76 , 0 52 . 28358 ;6 . 24 430
  lemelerberg lemele sall andse heuvelrug 76 ,5 52 . 27557 ;6 . 23877
drenthe  havelterberg havelte drents pl ate au 18 , 8 52 . 47497 ;6 .1319 0
  drouwener z and gasselte hondsrug 24 , 2 52 .57540 ;6 . 47860
  poolshoogte odoorn hondsrug 26 , 0 52 .52368 ;6 . 49 013
friesl and  oude mirdumer klif oudemirdum ga asterl and 12, 4 52 .50175;5 .32496
 mirnser klif bakhuizen ga asterl and 11 , 0 52 .51389 ;5 . 27504
  rode klif stavoren ga asterl and 10 , 0 52 .51653 ;5 . 23621
 aeckinger z and appelscha fr iese wouden 26 , 6 52 .55885;6 .17993
  arjensduin ter schelling wadden 26 , 8 53 . 22946 ;5 .14999
 vuurboetsduin vliel and wadden 45 , 0 53 .17748 ;5 . 03494
groningen  hasseberg sellingen westerwolde 14 , 2 52 .56526 ;7.10 863

nederlandse toppers
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  kuiperberg ootmar sum t wente 71 , 0 52 . 24 404 ;6 .52779
 br a amberg ootmar sum t wente 75 ,9 52 . 26269 ;6 .51452
 lut tenberg lut tenberg sall and 31 , 0 52 . 2389 0 ;6 . 22046
  holterberg holten sall andse heuvelrug 63 ,5 52 .18859 ;6 . 2510 8
  grote koningsbelt ha arle sall andse heuvelrug 75 ,5 52 . 20147 ;6 . 25 . 070
  archemerberg lemele sall andse heuvelrug 76 , 0 52 . 28358 ;6 . 24 430
  lemelerberg lemele sall andse heuvelrug 76 ,5 52 . 27557 ;6 . 23877
drenthe  havelterberg havelte drents pl ate au 18 , 8 52 . 47497 ;6 .1319 0
  drouwener z and gasselte hondsrug 24 , 2 52 .57540 ;6 . 47860
  poolshoogte odoorn hondsrug 26 , 0 52 .52368 ;6 . 49 013
friesl and  oude mirdumer klif oudemirdum ga asterl and 12, 4 52 .50175;5 .32496
 mirnser klif bakhuizen ga asterl and 11 , 0 52 .51389 ;5 . 27504
  rode klif stavoren ga asterl and 10 , 0 52 .51653 ;5 . 23621
 aeckinger z and appelscha fr iese wouden 26 , 6 52 .55885;6 .17993
  arjensduin ter schelling wadden 26 , 8 53 . 22946 ;5 .14999
 vuurboetsduin vliel and wadden 45 , 0 53 .17748 ;5 . 03494
groningen  hasseberg sellingen westerwolde 14 , 2 52 .56526 ;7.10 863
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