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Dorpswandeling in Oud Dalfsen, ± 2km “In de spiegel van het verleden” 

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 

mailto:info@palthehof.nl
mailto:info@historischekringdalfsen.nl
mailto:secretariaat@historischekringdalfsen.nl
mailto:secretaris@palthehof.nl
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Dorpswandeling Oud Dalfsen, ± 2 km 
In de spiegel van het verleden 

"Maar eerst wil ik nog van Dalfsen vertellen want het heeft een diepen indruk op mij gemaakt.  

Hier heb ik voor ’t eerst een dorp gezien, gevoeld. Een echt dorp. Met een prachtige oude kerk op een pleintje, oude 

bomen, kleine huisjes" (Uit het Algemeen Handelsblad 18-09-1930 Zwervend door Overijsel). 

Start bij de Westermolen, Molenstraat 16, 7721 AR Dalfsen. 

1 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 in 1795 steeg het 

aantal molens in Dalfsen begin 20e eeuw. De 

Westermolen is een achtkantige bovenkruier met 

stelling en is eigendom van de gemeente Dalfsen.  

 

 

Westermolen, 1993 

 

 

 

 

2 Klimrek 

 

Kunstenaarsduo Verbeek/Janssen heeft een 

driedimensionaal klimrek teruggebracht tot een plat vlak, 

dat uit twee dimensies bestaat.  

3. Hannekemaaiers en Kiepkerels 

Kunstwerk met de naam “Gedreven door het water, terug op het land” 

van Celine Roesthuis . Vanaf de Vrede van Munster in 1648 zijn hier 

jaarlijks duizenden boerenzonen uit Westfalen langs de Vecht 

getrokken om in Overijssel en Noord – Holland werk te zoeken. De een 

kwam met een zeis op de rug om gras te maaien, de andere met een 

mand, de kiep, op de rug met handelswaar uit het thuisland om die aan 

de man te brengen. 

Bij de Westermolen gaat u de Raadhuisstraat in. U 

steekt deze over en komt op het parkeerterrein. Aan 

het eind daarvan gaat u linksaf de dijk op. Hier staat 

een kunstwerk 

 

U loopt verder over de dijk en komt bij een volgend 

kunstwerk 

 

U loopt verder over de dijk loopt tot aan de haven. Geniet u van 

het prachtige uitzicht 

    Aanwijzing looproute 
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4 Gezicht op Dalfsen, 2020 

Als je in 2010 vanaf het NS-station over de brug het 
dorp naderde, lag de westelijke vechtkade van Dalfsen 
achter riet en struiken verscholen. Nu is het een 
prachtig waterfront met uitstraling. 

 

Gezicht op Dalfsen, ± 1850 

 

Op dit schilderij van Van ’t Zand mooie taferelen: de 
oude Vechtbrug met een diligence, een Vechtzomp, het 
lossen van een schip geladen met kruidenhooi en het 
overladen op een wagen met paarden ervoor, de 
Westermolen, het dorp met de Grote Kerk. 

 

                              Het veerhuisje,202 

 

 

Rechts het 
Kleine Veer, bestond al vóór 1376, sloot aan op de Papenallee (kerkpad) 
naar de katholieke kerk in Hoonhorst. 

 

 

 

Zwevende Kei, 2020 

 

 

 

 

Nabij het station staat de Zwevende Kei van kunstenaar Bas 
Maters, Het symboliseert het “nieuwe” landschap. 

 

 

 

 

U gaat naar links de dijk af richting de kade. We lopen door 

tot De (Stoom) Fabriek  
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5 De Fabriek 

 

 

De voorgevel van oude cichoreifabriek is weer opnieuw 
opgebouwd 

 

 

 

 

 

In 1858 sticht Berend Hendrik Egberts een 
cichoreifabriek aan de Vecht 

Met schepen kon hij de cichoreiwortels laten 
aanvoeren. De penwortels van de cichoreiplant, een 
soort witlof, werden massaal geteeld in Friesland, waar 
ze gerooid, in stukken gesneden en gedroogd werden. 

 

 
 

6. Restaurant de Sukerieje 2019 
 

 

 

In 1860 liet Berend Hendrik Egberts naast zijn fabriek 
een woning bouwen (de “Witte Villa”). 

 

 

Trouwzaal, 2008 

 

 

 

 

 

 

U loopt iets verder tot de “Witte Villa” 

U loopt verder en houdt links aan en komt 

op het Burg. Van Bruggenplein. Geniet van 

het mooie uitzicht 
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7 Blauwe Bogenbrug, 2019 

 

Deze brug is in 1994 gebouwd ter vervanging een stalen brug. 
Ter versiering zijn door kunstenares Marijke de Goey de 
Blauwe Bogen aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

Vechtbrug in wintertooi, ca 1932 

De eerste brug over de Vecht is in 1836 gebouwd. Deze was 
van hout en is in 1939 vervangen door een stalen. 

 

 

 

Kasteel Rechteren, 2019 

Vanaf de brug is er een prachtig uitzicht op kasteel Rechteren. 
In 1326 reeds een versterkt huis. Rechteren is eeuwenlang 
een echt roofridderslot geweest 

 

 

 

 

Dalfsen Zomp 1872 J.G. Smits 

Dalfsen was een echt schippersdorp. Met de zompen werd 
o.a. eek, oer (ijzererts) en Bentheimer zandsteen vervoerd. 
Op een zomp ging ongeveer 3 m3 steen met een gewicht van 
10.000 kg. 

In de wintermaanden passeerden er per dag gemiddeld twee 
zompen met deze bouwstenen het dorp Dalfsen, zo'n 360 in ½ 
jaar. In het topjaar 1646 waren dat 1.200 zompen in 6 
maanden, wat neerkomt op 4.800 m3 steen. 

 

Zo zag vroeger de Vechtdijk er uit, ±1905 

 

U gaat linksaf naar het pand op Burg.Van 

Bruggenplein nr. 6  
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8 Entree Brugplein 

 

 

Brugplein ca. 1935 

Zo ziet het Brugplein er nu uit. Het was een knus 
plein met veel sfeer. Het plein is nu een deel van het 
waterfront. Omgetoverd tot een sierlijke bebouwing. 
Een prachtig gezicht op Dalfsen aan de Vecht. 

 

 

 

 

 

 

Het Brugplein. Waan je in de sfeer van vroeger. De 
rust staalt er van af. 

 

 

 

 

 

Een inkijk in de Kleijensteeg ca. 1920 

 

Op de gevel van het pand Burgemeester van 
Bruggenplein nr. 6 staat de naam Kleijensteeg 
vermeld. Tekst en uitleg vindt u op een plaatje aan de 
muur (rechts). De oude Vechtbrug kwam uit op deze 
straat. 

 

 

Tekst en uitleg op het plaatje 

 

 

 

 

 

 

U gaat nu rechts af richting het begin van de 

Prinsenstraat 
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9 Prinsenstraat de hoofdstraat 

 

Prinsenstraat, 2020 

 

Het is bijna niet voor te stellen dat deze 
winkelstraat, 375 jaar geleden, een modderige 
zandweg was, die tegelijk ook als riool werd 
gebruikt. De schout van Dalfsen gaf in 1634 
opdracht aan de bewoners van het dorp om 
kiezelstenen op te graven en te verzamelen op de 
Lemelerberg om de Prinsenstraat mee te verharden. 

 

 

 

Toegang tot de Prinsenstraat, 1939. Met een poort 
van lindebomen 

In de Prinsenstraat woonden naast boeren ook 
ambachtslieden, zoals de kleermaker, herbergier, 
schilder, glazenzetter, bakker, slager, de 
wagenmaker en de smid Deze laatste twee 
verrichtten door de geringe ruimte in de huizen, 
hun werkzaamheden voor een groot deel op straat 

10 De Alven 

 

Kunstwerk De Alven 2020 

 

 

 

De Alven zijn fabelwezens zoals elfjes, die opdoemen in mistslierten 
boven de weilanden en de rivier de Vecht. De naam 'Dalfsen' zou er 
vandaan kunnen komen volgens kunstenaar Nicolas Dings. Het beeld 
staat op de plek, waar eerder de oude dorpspomp stond. 

 

 

 

 

 

 

U loopt verder in de Prinsenstraat, totdat u 

links een kunstwerk ziet 

U loopt verder door de Prinsenstraat. Bij het pand 

Prinsenstraat nr. 20 (links) stopt u even 
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11 Dalfser Moppen 

 

Pand Prinsenstraat 20, 2020 

 

 

Het huidige pand waar voor het eerst Dalfser Moppen 
werden gebakt. Volgens overlevering was het bakker 
Gerrit Frijling (1756-1833) die in 1784 bij toeval de 
eerste mop bakte. Het was in 
feite een misbaksel. 

 

 

Frijling (rechts, zie pijl) ca. 1935 

Dalfsen heeft grote roem verkregen met zijn koekje 
met de gebrande smaak. De bekendheid is zo groot 
geworden, dat de inwoners zelfs spottend ‘Dalfser 
moppen’ worden genoemd. 

 

12 De Grutte Molen 

De Grutte Moole , 2020       Gruttemolen te Dalfsen, 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gruttemolen is één van de oudste panden in Dalfsen. En dateert uit de 18e eeuw. De maalstenen werden door 
paarden aangedreven, vandaar dat het een rosmolen werd genoemd. Er werd o.a. boekweit tot gruttenmeel 
gemalen. Dat was vroeger voedsel voor de arme lui. 

 

Aan het einde van de straat ziet u links een wit 

pand 

                            Rechts van de “Gruttemoole” stond het vroegere armenhuis, pand Kerkplein 30  
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13 Het vroegere armenhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pand Kerkplein 30, 2020      Het vroegere armenhuis 

Tot aan het jaar 1890 kon het inkomen van gezinnen geheel of grotendeels wegvallen door werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid of overlijden van de (voornaamste) kostwinner. Dit betekende dat men verviel tot wat toen 
heette "de bedeling". In het Armenhuis werden ze rond 1890 opgevangen door de Diaconie 

14 De Grote Kerk  

 

De Grote Kerk, 2020 

Een Romaanse kerk met restanten en fundamenten 
uit de 12e eeuw. In de 14e eeuw bouwden de 
Heren van Rechteren de eerste toren, kapel en 
zijbeuken. In de 15e eeuw volgde een Gotische 
verbouwing, vergroting en de bouw van de toren 
met drie geledingen, waarvan de 3e niet is 
afgebouwd. De onderkant van de toren is in 
tufsteen. 

 

 

Schildknaap boven de 
hoofdingang van de Grote 
Kerk 

 

Nederlands Hervormde Kerk. 
Tekening 1730 C. Pronk 

Bommen Berend (vorst en bisschop van Münster) 
stal één van de 3 oorspronkelijke klokken (ca. 
1673). In de oorlog zijn beide overgebleven klokken 
gestolen door de Duitsers en werden nadien in 
Amsterdam en Hamburg terug gevonden. In 1949 
werden ze vergoten tot 2 nieuwe klokken. 

U gaat RA, het Kerkplein op 

Aan de zuidzijde van het Kerkplein treft u 

monumentale huizen aan 
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15 Kerkplein  

 

 

Monumentale huizen aan de zuidzijde van 
het Kerkplein,2020 

Het Kerkplein (zuidzijde) met prachtige 
oude monumentale huizen. Het kleinste 
huis, (ca. 3 m breed) is een voorbeeld van 
een in Dalfsen oorspronkelijk veel 
voorkomend woningtype met een 
ingezwenkte lijstgevel. Hier had vroeger 
schoenmaker Roons zijn schoenmakerij 

 

 

 

Schoenmaker Roons 

 

 

 

Schoenmaker Roons aan het werk in zijn zaak. Hij was eveneens koster van 
de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkplein zuidzijde, begin 1900 

 

Het kerkplein aan de zuidzijde. Links 
een dorpspomp. Op de achtergrond 
is de Gruttemolen en het Armenhuis 
zichtbaar (met pijlen aangegeven). 

 

U loopt verder in oostelijke 

richting tot U rechts de 

Vechtstraat in kijkt 
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16 Vechtstraat  

 

 

Vechtstraat, 2020 

Het was vroeger een straat met 
neringdoenden. Ook in deze straat het 
oudste huis van Dalfsen (nr. 5 en 3). Het 
Schoutenhuis is verdwenen (is nu een 
edelsmederij). Naast Vechtstraat 6 
stonden de gebouwen van de 
coöperatieve landbouwvereniging. Nadat 
deze zijn afgebroken zijn er woningen 
gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

Vechtstraat begin 1900 

 

 

 

17 Kerkplein noordzijde  

 

 

 

Kerkplein noordzijde, 2020 

 

 

 

 

 

 

U gaat linksaf tot voor het pand, 

waar de Aldi in is gevestigd 
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Kerkplein (noordzijde)begin 1900 

Het Kerkplein nu en vroeger. Op 23 
november 1813 trokken de kozakken 
Dalfsen binnen over het kerkplein. 
Soldaten te paard uit Oost-Europa die 
de Fransen uit Nederland zouden 
verjagen. De Grote Kerk werd als 
paardenstal gebruikt. In de kerkbank 
van Van Dedem zie je nog sporen van 
paardentanden. 

 

18 Franse Pad  

 

Huis aan het Franse Pad 

 

De naam Het Franse Pad herinnert aan de 
Franse overheersing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijkdoorbraak 1926 

In 1926 was er in Dalfsen een watersnood. 
Aan het Franse Pad lag de dijk die toen is 
doorgebroken. Het huis (Franse Pad 1) werd 
onherstelbaar beschadigd en moest opnieuw 
worden opgebouwd. 

U gaat rechtsaf, steekt de 

parkeerplaats bij de Aldi over en 

gaat linksaf het Franse Pad op. 

Hier treft u ter linkerzijde 

onderstaand huis aan 

Bij de parkeerplaats gaat u rechtsaf. U 

loopt tot de Molendijk. Hier gaat u 

linksaf de Molendijk op. U kijkt in 

oostelijke richting op het mooie park 

Bellingeweer 
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19 Bellingeweer 

 

Zicht op park Bellingeweer, 2020 

Aan de overkant van de Rondweg ligt park 
Bellingeweer. Het gebied is ontstaan uit de oude 
bedding van de Vecht na de kanalisatie van de 
Vecht begin 1900. 

Het was in het bezit van de graaf van Rechteren 
Limpurg, die het toen onder bepaalde 
voorwaarden aan de gemeente Dalfsen heeft 
geschonken 

Aan de overkant van het park staat huis Bellingeweer. In 1863 
woonde daar kunstschilder Verschuur. Hij schilderde vanaf zijn 
huis dit gezicht op Dalfsen. 

  

                                                                                                                                 Schilderij van Verschuur, 1863 

20 Molendijk 

Rondweg, 2020 

De Vecht stroomde vroeger ongeveer waar nu de Rondweg 
loopt. Het was een oude Vechtarm die als stortplaats van 
Dalfsen werd gebruikt. 

 

 

 

 

 

Molendijk met stortplaats in de oude rivierarm., ca. 1950 

 

 

 

 

 

U loopt verder, steekt de Oosterstraat over en stopt even. 

U kijkt achterom in zuidelijke richting ziet de Molendijk 

U gaat de Oosterstraat in. U ziet links het 

voormalige klooster 
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21 Oosterstraat 

Oosterstraat, 2020 

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. 

 

                              Oosterstraat. ca. 1930 

22 Wilhelminastraat 

Wilhelminastraat, 2020 

Een blik in Wilhelminastraat. Rechts de Rooms Katholieke 

Cyriacuskerk, die stamt uit 1939. 

 

 

 

 

 

                                                        Wilhelminastraat, ca 1930 

 

Een prachtig sfeerplaatje. Links de oude Cyriacuskerk, die 
vóór 1939 werd afgebroken 

Aan het einde van de Oosterstraat gaat u linksaf de 

Wilhelminastraat in 

U loopt richting centrum en stopt op de hoek 

Bloemendalstraat/Wilhelminastraat 
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23 Kerk en bestuur in Dalfsen 

 

Hoek Wilhelminastraat/Bloemendalstraat, 
2020 

Na de reformatie in Dalfsen vanaf ca.1590 
verviel de Grote Kerk aan de 
gereformeerden. Er ontstonden toen RK-
schuilkerkjes in Welsum en Emmen, en 
staties in huizen op de Broekhuizen en 
Wijthmen; vanaf 1770 was het RK-kerkhuis 
in Hoonhorst. De eerste parochiekerk in het 
dorp Dalfsen is in het pand 
Wilhelminastraat 6. 

 

 

 

 

 

 

Eerste parochiekerk na de reformatie in de 
Wilhelminastraat (rechts op de foto) 

 

 

 

 

 

 

 

Het oude gemeentehuis, ca. 1950 

In het pand waar nu de Hema en de 
Rabobank (ten dele) is gehuisvest, stond 
het oude gemeentehuis. Het was een 
prachtig gebouw wat echter niet meer 
voldeed aan de toenmalige eisen. Het is in 
de jaren zestig van de vorige eeuw 
afgebroken.  

 

 

U gaat rechtsaf de Bloemendalstraat 

in 
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24 Bloemendalstraat 

 

 

 

Bloemendalstraat, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts op de foto is het oude Postkantoor te zien. In 
1908 begon de bouw naar een ontwerp van 
Rijksbouwmeester C.H. Peters. Op dinsdag 16 
november 1909 was de officiële opening. Vroeger had 
het gebouw ook nog een torentje. In 1993 stopt de 
publieksfunctie. Nu zijn er appartementen in dit pand. 

 

 

 

25 Emmastraat 

 

 

Rechts op de foto de vroegere Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt. Daarachter stonden eenvoudige huizen, 
die men de Vier Gezichten noemde. 

 

                            Onder: de Vier Gezichten 

 

 

 

 

 

We lopen verder op de Bloemendalstraat. 

Hier ziet u rechts de voormalige pastorie 

U volgt de Bloemendalstraat tot de Emmastraat 
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26 Voormalige pastorie 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

27 Inkijk in de Ruitenborghstraat 

 

 

Vroeger heette deze straat de Zwolseweg. 
Hieronder de sfeer van de Zwolseweg 
rond 1900 toen er o.a. twee Joodse 
families, Steren en Vomberg, woonden 

 

 

 

Ruitenborghstraat, 2020 
 

 

 

 

 

 

De vroegere Zwolseweg, begin 1900 

 

 

U loopt verder tot de Julianastraat.  

Als u in westelijke richting kijkt ziet 

u de Ruitenborghstraat 

 

U gaat hier linksaf de Julianastraat in 
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28 Julianastraat 

Julianastraat 2020 

De hedendaagse Julianastraat heette vroeger Kleiensteeg. Links is de 
voormalige synagoge (1866) te zien. 

De synagoge werd in1866 gebouwd in gotische waterstaatsstijl, 
bekroond met ingezwenkte lijstgevel. Het ronde raampje heeft een 
Davidster. De grote ramen met spitsboogvenster. Op het moment 
van de bouw bestond de Israëlitische gemeente in Dalfsen uit 5 
families. 

Bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog woonden er nog zes Joden in Dalfsen. Zij 
zijn ondergedoken in Dalfsen. Eén van hen is in november 1944 op 
zijn onderduikadres overleden en in het geheim begraven. De 
overigen hebben de oorlog overleefd. 

 

 

 

29 De Zielmantuin 

 

 

 

Een groene long in Dalfsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier stond vroeger de boerderij van Zielman, die is 
afgebroken in de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw 

 

 

U loopt verder in de Julianastraat en ziet aan 

de rechterzijde een parkje 

U loopt door tot het einde van de straat. U 

staat nu op de hoek 

Molenstraat/Julianastraat 
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30 Inkijk in de Julianastraat 

Op de hoek van de Molenstraat en Julianastraat is het pand van schoenmaker Dwars, die zich daar al in 1930 vestigde. 

 

 

 

Vroeger liep de Julianastraat door tot aan het vroegere 
Brugplein. Op de kruising stond dit prachtig pand, waarin 
diverse families woonden. In de vijftiger jaren heeft er een 
herinrichting plaatsgevonden. 

 

 

 

31 Molenstraat 

Na realisatie van het "Waterfront" (2020) heeft de Molenstraat een 
metamorfose ondergaan. Links is drukkerij Eshuis gesloopt en zijn er 
nieuwe woonhuizen gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

Een sfeervol straattafereel in de Molenstraat begin 1900. Hier stond 
het kerkgebouw van de “Dolerende” hervormden die zich in 1892 
verenigden met de christelijk afgescheiden gereformeerden tot de 
Gereformeerde Kerken in Nederland . Rechts op deze foto. 

 

 

U gaat hier rechtsaf de Molenstraat in 

U loopt verder in de Molenstraat en 

ziet rechts het Molenhuis 
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32 Molenhuis 

 

 

 

Ter hoogte van de Eshuisstraat staat het 
monumentale molenhuis gebouwd in 1823. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de schoorsteenmantel in dit huis prijkt 
een prachtige beschildering van de 
Dalfsenaar Johan Vorrink van het Gezicht 
op Dalfsen. 

 

 

 

 

 

 

Bij de Westermolen is het einde van de wandelroute 
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