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Fietsroute rond Dalfsen, over het pontje ± 25 km en over de stuw Vechterweerd ± 23 km 

Start en einde route: Bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museum Palthehof / Hist. Ver. Ni’jluusn van vrogger 

Westeinde 3 

7711 CH  Nieuwleusen 

Telefoon: 0529 485 255 

E-mail: info@palthehof.nl 

Historische Kring Dalfsen 

Historisch Centrum 'Ab Goutbeek' Trefkoele + 

Ruigedoornstraat 108 

7721 BR  Dalfsen 

Telefoon: 0529-436611 

E-mail:info@historischekringdalfsen.nl 

Beeldrechten 

Historische Kring Dalfsen en Historische Vereniging Ni'jluusn van vrogger hebben geprobeerd auteurs- en 

beeldrechten te regelen. Zij de menen nog zekere beeldrechten te kunnen doen gelden, worden verzocht 

contact op te nemen met secretariaat@historischekringdalfsen.nl of secretaris@palthehof.nl 

 

 
In het kader van DNA Dalfsen is in elke kern van de gemeente Dalfsen een fiets- 
en een wandelroute samengesteld.  
 
Voor u even alle prachtige routes op een rijtje gezet 
 

Dalfsen 
Dorpswandeling in oud Dalfsen, In de spiegel van het verleden, 2 km 
Fietsroutes rond Dalfsen, over het pontje, ± 25 km 
en over de stuw Vechterweerd, ± 23 km  
Hoonhorst 
Wandeltocht: De geheimen van de Ierthe, 12 km 
Fietstocht: Langs de geheimen rondom Hoonhorst, 25 km 
Lemelerveld 
Wandelroute: Een historisch ommetje in en om Lemelerveld, 5 km 
Een historische fietsroute in en om Lemelerveld, 20 km 
Nieuwleusen 
Gedichtenwandeling Nieuwleusen, 5 of 8 km 
Fietsen door het heden en verleden van Nieuwleusen, 30 km 
Oudleusen 
Wandelroute Oudleusen, 9,5 km  
Fietsroute boerderijnaamborden Oudleusen, ± 37 km 
 

Zie ook: dnavandalfsen.nl 

 Deelname aan de wandeling is op eigen risico; let goed op het verkeer! 
 

     Route-aanduiding 

   Spelregels: RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor 

 Let op!     Parkeren    Even uitrusten     Horeca    interessant punt 

Samenstellers: 

Henk van der Beeke 

Dick Weelink  

 

VEEL PLEZIER 

 

C o l o f o n 
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Start en finish  bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 

1 De Westermolen  

De Westermolen werd in 1818 gebouwd. Vooral in de 20e eeuw zijn er zeer veel, vaak dure restauraties geweest. 

Na de afschaffing van de windrechten steeg het aantal molens in Dalfsen begin 20e eeuw. De Westermolen is een 

achtkantige bovenkruier met stelling en is eigendom van de 

gemeente Dalfsen. 

 

 

 

U fietst in zuidelijke richting over de Raadhuisstraat, deze gaat over 
in de Burgemeester Van Bruggenplein . Rechts over de “Blauwe 
Bogenbrug” 

 

2 Blauwe Bogenbrug 
De Blauwe Bogen van kunstenares Marijke de Goey (1947).  
Visueel gezien vormen de Blauwe Bogen een overspanning 
van de vele verticale obstakels, waardoor er weer een eenheid 
ontstaat. De drie bogen geven door de verschillende 
verhoudingen en richtingen t.o.v. elkaar een steeds 
wisselende aanblik. Aan de hoogste delen van de drie bogen 
zijn neonbuizen bevestigd die blauw licht uitstralen. In het 
donker geeft dit een geheimzinnig effect. Marijke de Goey 
geeft de volgende omschrijving: "Drie joyeuze bogen, 
gespannen over een brug van honderd meter, vormen een 
welkomstpoort en maken het spannend om Dalfsen binnen te 
komen.” De Blauwe Bogen zijn bij Dalfsen gaan horen. 
 

Bij Rotonde gaat U RA, de Poppenallee op 
 

Links ziet u de Zwevende Kei 

3 De Zwevende Kei 

Dit kunstwerk is gemaakt door Bas Maters, Het 
symboliseert het “nieuwe” landschap. Van hieruit heeft u 
een prachtig gezicht op Dalfsen 

Voor de spoorwegovergang gaat U RA en steekt de 
gevaarlijke Poppenallee over. We zijn nu op de Zuidelijke 
Vechtdijk 
 
 
 
 
 

Rechts ziet U het Veerhuisje.  
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4 Het Kleine Veer, het Nierveer 
 

Het Nierveer bestond al vóór 1376. Het was een voetveer naar Dalfsen Het sloot aan op de Papenallee (kerkpad) 
naar de katholieke kerk in Hoonhorst. 
 

De koeien die hier in de weide lopen behoren tot het Hereforder 
ras. De Herefords zijn oorspronkelijk afkomstig uit het 
zuidwestelijke deel van Engeland.  
Het is een karakteristiek, gezond en vriendelijk vleesrund, dat 
dusdanig populair werd, dat het thans het meest voorkomende 
vleesras ter wereld is. Het past zich goed aan bij de verschillende 

natuurlijke omstandigheden (klimaat, voeding) en is overal gewild om zijn goede vleeskwaliteit, de gezondheid, 
de makkelijke omgang en het vermogen om te groeien bij voeding uitsluitend met gras. 
 
De Zuidelijke Vechtdijk buigt af naar rechts. U bevindt zich in de zichtlaan van havezate Den Berg 

 

5 Zichtlaan havezate Den Berg 
 
In Dalfsen zijn op verschillende buitens en havezaten 
nog twee kenmerken ervan te vinden. Het eerste 
kenmerk is de zichtlaan of zichtas. Zichtlanen zijn 
aangelegd om vanuit het paleis of landhuis ver van je 
af te kunnen kijken, waardoor de omgeving visueel bij 
het gebouw betrokken werd. 
 
De zichtlaan bij havezate Den Berg is bijna de langste 
van Nederland is: 3,5 km lang. Het noordelijke deel 
daarvan eindigt bij Boerderij de Goltstein. Zie foto 
hiernaast. 
 

Moord en doodslag op boerderij de Goltstein in de zomer 

van 1724. Hendrikje Remmelts, woonde met haar man en 

kinderen hier op de Goltstein  In de zomer van 1724, en 

waarschijnlijk al veel eerder, werd Hendrikje regelmatig 

uitgescholden en bedreigd door zowel haar buren als door 

inwoners van het kerkdorp Dalfsen. Ze werd ervan verdacht 

een heks te zijn. De zaak kwam tot een ontknoping toen 

Hendrikje Remmelts op woensdag 20 september 1724 de 

schippersknecht Klaas de Grave neerschoot met een 

“snaphaan”, een soort pistool. 

Hendrikje kreeg straf. Ze mocht 

blijven leven, maar werd wel  

verbannen uit de provincie Overijssel. 

 

Bij boerderij de Goltstein is een rustpunt 
 

We volgen de Zuidelijke Vechtdijk.  
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Het schitterende Vechtdal ligt aan uw voeten. Als U goed kijkt, kunt U de oude loop van de Vecht nog 
onderscheiden. Het fietspad gaat even van de dijk af en er gelijk weer op. Op dit punt zijn aan de linkerzijde 
overblijfselen van een oude zichtlaan te zien. Deze behoorde tot de erve De Olde Hof, een met grachten omgeven 
boerderij. Een halve kilometer verder links in de bocht van de rivier stond ook een schippersherberg 
 
 

 

 

 

 

 

 

Einde fietspad LA, dit is de Koepelallee 

6 Koepelallee 

Deze allee dankt zijn naam, Koepelallee aan een koepeltje, dat hier gestaan heeft. Baron Fridagh (eigenaar van landgoed De 

Mataram) heeft speciaal een smalle strook land aangekocht, om over zijn grond zijn visgronden bij de Vecht te kunnen 

bereiken. Op de kruising met de Vechtdijk liet hij een koepel bouwen, vandaar de naam: Koepelallee 

U fietst verder en komt over de spoorlijn, aan het einde van de weg gaat U RA. U bent op de Marshoekersteeg 
 

U gaat de spoorlijn weer over en neemt na ± 500m het fietspad RA, Westerallee 
 
De Westerallee is een schitterend fietspad. Het was is een zichtlaan, die deel uitmaakte van de havezate 
Vechterweerd.  
 

7 Havezate Vechterweerd  
 
Vechterweerd lag in de buurt van Emmen. In1616 
werd het huis voor het eerst vermeld. In 1845 is het 
huis gesloopt en bestaat niet meer. 
Er woonden ooit een notabelen uit Zwolle. 
o.a. Herman Johan, burgemeester van Zwolle. 
 
 
 
U gaat RA de Koepelallee op. 
 

U bevindt zich in het waterwingebied van Vitens. Aan de westzijde van de Westerallee staat het 
drinkwaterstation. Het pand is zo natuurlijk mogelijk ingepast in het gebied, waar veel natuur is te vinden. Er is 
veel ruimte voor waterpartijen en flora en fauna. Het gebouw is door de gemeente Dalfsen al bestempeld als 
'landscape art'. 
 
In dit natuurgebied lopen Galloway runderen. Het is een rund met veel primitieve kenmerken. Het is een sociaal 
dier dat in kuddeverband leeft en in kleine groepjes kan losgelaten worden in natuurgebieden voor begrazing. Het 
is zeer goed aangepast aan het leven buiten en vraagt weinig zorg.  

 
U gaat LA richting de stuw Vechterweerd 
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8 Stuw Vechterweerd 

De meest benedenstrooms gelegen stuw was die bij 

Vechterweerd. Deze stuw kwam in 1911 gereed. 

Oorspronkelijk bestond het afsluitmiddel van de 

stuwen uit stalen schuiven of schotten die met een 

kraan werden geplaatst en verwijderd. Hedendaags is 

het een moderne stuw die goed passeerbaar is voor 

wandelaars en fietsers. 

 
Sluiswachterswoning 
De monumentale sluiswachterswoning bij 
Vechterweerd is gerenoveerd en ingericht om 
bezoekers te ontvangen en te vergaderen.  
 
Vispassage 
Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen. 
Om de stuw passeerbaar te maken, is in 1987 is een vistrap naast de stuw aangelegd.  
 

Als U het treft ligt de Dalfser zomp hier aangemeerd.  

 

Over de stuw gaat U eindeweg RA, de Broekhuizen. Vervolgens eerste weg RA, de Ruitenborghweg op. 
 

9 De Ruitenborgh 

Met toestemming van de bisschop van Utrecht werd hier 

in de 13e eeuw een kasteel gebouwd. Toen Hako van 

Ruitenberg aan het eind van de 14e eeuw misbruik 

maakte van zijn macht, werd de Ruitenborgh door de 

bisschop, met medewerking van de steden Deventer, 

Kampen en Zwolle, belegerd en vernield. Wel kreeg Hako 

van Ruitenberg toestemming om het huis opnieuw op te 

richten, maar onder strikte voorwaarden. Van dit tweede 

Ruitenborgh bestaan fraaie afbeeldingen. Waarschijnlijk 

is dit tweede Ruitenborgh omstreeks 1750 afgebroken en 

vervangen door een nieuw symmetrisch huis met 

bouwhuizen. In ieder geval is in 1821 het huis 

Ruitenborgh voor afbraak verkocht (voor 2300 gulden). 

In 1828 werd het huidige gebouw gerealiseerd door de familie Ridderinckhof, die toen het spieker Hofwijk 

bewoonde. Dit huis, in feite het vierde Ruitenborgh, werd in 1921 openbaar verkocht. De gebroeders Dijk zetten 

in op 23.000 gulden en bleven 'eraan hangen'. Toen zijn de gebroeders Dijk er zelf gaan wonen en boeren. 

 

U fietst verder over de Ruitenborgweg 
 

Na ± 2,5 km ziet U links havezate Leemcule liggen. 
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10 De Leemcule 

Huize De havezate de Leemcule ressorteerde onder het 

kerkdorp Dalfsen en wordt voor het eerst vermeld 

omstreeks 1450. Omstreeks 1650 komt het goed in het 

bezit van de familie Mulert. Vanwege de Leemcule werden 

opeenvolgende Mulerts toegelaten tot de landdag en sprak 

men van de havezate de Leemcule. Vanwege de slechte 

toestand waarin het oorspronkelijke huis verkeerde, werd 

het in 1811/1812 afgebroken, en werd het oostelijke 

bouwhuis als woonhuis ingericht. In 1823 werd het oude 

bouwhuis verbouwd en uitgebreid en kreeg het huis zijn 

tegenwoordige gedaante. 

Langs de zijkant van het huis ziet U een zichtlaan met enerzijds zicht op de Vecht en anderzijds, via de Lindenlaan, 

op de toren van de Protestantse Kerk. 

U gaat LA , de Leemculeweg op. Na ± 1 km LA de Ankummer Es op. Eindeweg RA, Vossersteeg  
 

U ziet links huize Hofwijk liggen 
 

11 Huize Hofwijk 
Het huis (Vossersteeg 68) is in 1859 gebouwd in opdracht van 
koopman C. Janssen en M.E. Ridderinckhoff. De grote 18e eeuwse 
zandstenen stoep zou afkomstig zijn van de havezate Ruitenborgh. 

 
 
 
 

In het pand is nog een roskarnmolen aanwezig. Deze is nog 
grotendeels in de oorspronkelijke staat.  (niet te bezichtigen) 
 
 
 
U fietst over de Vossersteeg in oostelijke richting 
 
Rechts ziet U huize Ancum liggen. 
 

12 Huize Ancum 
Dit goed werd voor het eerst genoemd in een akte van 1318 toen 
ridder Steven van Wisch onder meer het huis ten Velde ruilde tegen 
een aantal goederen met de bisschop van Utrecht Huize Ancum, 
vroeger geheten de Grote Hof ten Velde. 
 

U fietst verder over de Vossersteeg tot aan de rotonde. U 
steekt de Koesteeg over en gaat vervolgens verder op de 

Haerstolteweg 
 
Links Hotel, Restaurant Het Hof van Dalfsen 
 
Na ± 500 m. links Restaurant het Asje.  
Op de kruising RA, Oosterdalfsersteeg 
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Na ± 1 km ziet u rechts informatieborden over het Techterbekervolk en de Merovingen.  U bevindt zich op 
een historische weg, de Oude Middenweg. Meer dan 5000 jaar geleden lag deze weg er al. 
 

13 Het Trechterbekervolk 
 
Vanaf ongeveer 3400 v. Chr. vestigen zich boven de grote rivieren de 

eerste boeren in Nederland: landbouwers (Trechterbekermensen) 

genoemd naar het opvallende aardewerk in de vorm van een 

trechterbeker.  

De hoge gronden langs de Vecht vormden ook een geschikt leefgebied ( in 

die jaren stroomde de Vecht hier langs) Op de zandruggen en rivierduinen 

bouwden zij huizen, legden akkers aan en begraafplaatsen 

Het grootste grafveld van de Trechterbekercultuur in Noordwest-Europa is 
gevonden in Oosterdalfsen ! Er zijn al meer dan honderd bekers gevonden in de 
verschillende graven! Een aantal trechterbekers zijn rijk versierd met diepe 
indrukken die in de nog zachte klei worden aangebracht.  
 

14 De Merovingen 
 
De opgraving in Oosterdalfsen van het zeer oude grafveld van de 

hunebedbouwers leverde een onverwachte extra verrassing op: direct grenzend 

aan het oudere grafveld kwam een klein grafveld uit de Merovingische tijd 

uit de 6e eeuw tevoorschijn. Ze bieden een inkijk in de samenleving van 

Oost-Nederland gedurende de Merovingische periode (400-750 na Chr). 

Opgravingen van kleine grafvelden, zoals deze in Dalfsen, tonen aan dat 
de mensen daar relatief welvarend waren, gezien de rijke grafgiften. Het 
zou kunnen dat het de stichters zijn van het dorp Dalfsen. 
 
Tijdens het opgraven kwamen veel vondsten tevoorschijn. Twee graven 
vielen daarbij op door hun grote rijkdom, zodat ze waarschijnlijk toebehoorden aan leidende personen in die tijd 
(de elite). Het betreft een graf van een man en een vrouw, mogelijk een echtpaar. Ieder was bijgezet in een 
houten grafkamer. 
 
U volgt de Oosterdalfsersteeg. Eerste weg RA, Mantelspeld. U kruist de Trechterbeker en vervolgens gaat U RA 
het fietspad op. 
 
U fiets door de wijk Oosterdalfsen. De straatnamen hebben namen gekregen, die herinneren aan de het 
Trechterbekervolk en de Merovingen. 
 
Einde fietspad LA, Gerner Es 
Na ± 1 km rechts Restaurant De Barones 
Einde weg LA, de Koesteeg, het fietspad volgen 
 
Bij de 3e rotonde RD en direct de Welsummerweg oversteken, de Molendijk op. 

Eerste weg RA, Oosterstraat 
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15 Oosterstraat 

De Oosterstraat lag aan de rand van het dorp. Hier stond ook de oude 
R.K. kerk van de Parochie van de H. Cyriacus. Deze werd in 1939 
afgebroken. In 1927 verrees hier een heus klooster in Dalfsen, waar 

zich zusters van het Hart van 
Jezus te Moerdijk vestigden. 

 

In 1964 werd afscheid genomen 
van de zusters. Tegenwoordig is 
er een Bed & Breakfast in ondergebracht. Elke kamer is genoemd naar één 
van de vroegere zusters. Het geheel ademt nog steeds de sfeer van de tijd 
van toen. In deze straat stond ook nog een bakkerij. Inmiddels afgebroken. 

 

Einde straat RA en direct weer LA, Pleijendal, eerste straat LA , Pastoriestraat 

 

Einde weg RA, Bloemendalstraat 

Direct rechts ligt de voormalige pastorie 

16 Voormalige pastorie 

In de oude pastorie van de toenmalige Hervormde Kerk (1880) is nu de Hospice 
Dalfsen gehuisvest. 

 

Een sfeertje van vroeger, De vroegere Ruitenborghstraat, begin 1900 

 
 

Tweede straat LA, Beatrixstraat 
 

Einde route bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 

 

Vanaf hier begint ook de fietsroute rond Dalfsen via het veerpont de Stokte, ± 25 km 
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Samenvatting fietsroute rond Dalfsen over de stuw Vechterweerd ±23 km 
 
Start en finish bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 

U fietst in zuidelijke richting over de Raadhuisstraat, deze gaat over in de Burgemeester Van Bruggenplein . Rechts 
over de “Blauwe Bogenbrug” 
 
Bij de Rotonde gaat u RA, de Poppenallee op 
 

Voor de spoorwegovergang gaan we RA en steken de gevaarlijke Poppenallee over. We zijn nu op de 
Zuidelijke Vechtdijk.  

Bij boerderij de Goltstein is een rustpunt 
 
We volgen de Zuidelijke Vechtdijk.  
 
Einde fietspad LA, dit is de Koepelallee 
 
U fietst verder en komt over de spoorlijn, aan het einde van de weg gaat U RA. U bent op de Marshoekersteeg 
 
U gaat de spoorlijn weer over en neemt na ± 500m het fietspad RA, Westerallee 
 
U gaat RA de Koepelallee op. 
 
U gaat LA richting de stuw Vechterweerd 
 
gebroeders Dijk er zelf gaan wonen en boeren. 
 
U fietst verder over de Ruitenborgweg 
 
U gaat LA , de Leemculeweg op. Na ± 1 km LA de Ankummer Es op. Eindeweg RA, Vossersteeg  
 
U fietst over de Vossersteeg in oostelijke richting 
 

U fietst verder over de Vossersteeg tot aan de rotonde. U steekt de Koesteeg over en gaat vervolgens 
verder op de Haerstolteweg 

 
Links Hotel, Restaurant Het Hof van Dalfsen 
 
Na ± 500 m. links Restaurant het Asje. Mogelijk is deze geopend.  
 
Op kruising RA, Oosterdalfsersteeg 
 
U volgt de Oosterdalfsersteeg. Eerste weg RA, Mantelspeld. U kruist de Trechterbeker en vervolgens gaat U RA 
het fietspad op. 
 
U fiets door de wijk Oosterdalfsen. De straatnamen hebben namen gekregen, die herinneren aan de het 
Trechterbekervolk en de Merovingen. 
 
Einde fietspad LA, Gerner Es 
 
Na ± 1 km rechts Restaurant De Barones 
 
Einde weg LA, de Koesteeg, het fietspad volgen 
 
Bij de 3e rotonde RD en direct de Welsummerweg oversteken, de Molendijk op. 
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Eerste weg RA, Oosterstraat 
 
Einde straat RA en direct weer LA, Pleijendal, eerste straat LA , Pastoriestraat 
 
Einde weg RA, Bloemendalstraat 
 
Tweede straat LA, Beatrixstraat 
 

Einde route bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen 


