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Fietstocht. Langs de geheimen van Hoonhorst, ± 25 km 
 

Start en einde route: vanaf Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Willy Dekker 
Wim Koopman 
Herman Lankhorst 
Dick Weelink  
Yvonny te Woert 
 

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


 Fietstocht langs de geheimen van Hoonhorst  
 

2 
 

 
 
 
 
 

Fietstocht langs de geheimen van Hoonhorst ± 25 km. 
 

Start en finish Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst  
 
1.U fietst richting zuiden De Lage Weide op. Deze weg gaat over in de Tibbensteeg,  
 
U komt over de Marswetering 
 

De Marswetering 
De Marswetering loopt van Vilsteren langs Hessum, Den 
Aalshorst, Hoonhorst, Lenthe en komt bij Langeslag (Laag 
Zuthem) in het Overijssels kanaal. Vroeger was het een 
prachtig klein riviertje, dat kronkelde door het Sallandse 
landschap. Aan weerskanten stonden oude knotwilgen. 
Het had geen stuwen en er was altijd stromend water. 
Dat water was zo helder, dat vrouwen hun was er in 
opspoelden. 
In de jaren zestig werd de Marswetering verbreed, de 
bochten werden er uitgehaald en de knotwilgen werden 
verwijderd. Om het water op peil te houden werden er 
stuwen aangebracht. Door de breedte, diepte en de 
goede bemaling zijn er geen overstromingen meer. 
Momenteel is men volop bezig stukken van de Marswetering weer in zijn natuurlijke toestand te herstellen. 
 
2.Na het passeren van de Marswetering de 1e weg LA naar de Blauwedijk  
 
Links van u is een bronzen bijl gevonden 

 
Vondst van de bronzen bijl aan de Blauwedijk 
 
Gerrit Jan Westerkamp deed een unieke vondst. Tijdens 
werkzaamheden op zijn bouwland aan de Blauwedijk nr 
6 in Lenthe vond hij een bronzen kokerbijl. Deze 
bijzondere bijl is gemaakt in de Bronstijd (4000 jaar 
geleden). Brons werd gemaakt van koper waaraan tin is 
toegevoegd. Jarenlang lag de bijl op de schoorsteen bij 
de familie Westerkamp. Na het overlijden van 
Westerkamp in 1996 is de bijl in bezit gekomen van zijn 
dochter. Zij heeft de vondst aangemeld bij het 
Archeologisch depot in Deventer. 

 
Na een scherpebocht naar rechts ziet u links en rechts fraaie gebouwen staan 
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Slennebroek 
 

De erven, boerderijen aan de Blauwe Dijk nr. 1, 2, en 4, behoorden vroeger tot het spieker Slennnebroek. Ze 
behoren nu bij landgoed Den Aalshorst. 
Alle zijn na de oorlog herbouwd. De gebruikte 
steen is gele IJsselsteen. Er is gekozen voor 
een bijzondere stijl, de Vlaamse stijl. 
Opvallend zijn de tuitgeveltjes en de 
kloostervensters.  
Bij huisnummer 2 vallen de rondbogen op, die 
met siermetselwerk zijn dichtgemetseld.  
Ter verfraaiing zijn ornamenten gebruikt, 
veelal uit slooppanden in Amsterdam en 
andere steden. Gebruikt zijn onder meer de 
z.g. stierenogen. Opvallend bij nummer 1 is de 
gevelsteen “de stapel was”, drie opgestapelde 
broodjes ruwe was, bestemd om kaarsen van 
te maken, bekroond met een waspit. Deze 
steen komt uit de pui van een gesloopt pand 
op de Paleisstraat te Amsterdam.  
 
3.Bij de kruising RA de Slennebroekerweg op 
 
4.Bij de kruising LA naar Moezenbeltweg (zandweg) tot aan de T splitsing LA 
 

De Moezenbelt 
 
Dit is een zandwal uit het verleden die wind en opwaaiend zand 
tegenhield voor het achterliggende land, zodat deze vruchtbaar en 
geschikt bleef voor de landbouw. Er zijn nu met 350 
grondeigenaren in Overijssel afspraken vastgelegd voor het 
langdurig onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen, 
poelen en bosjes. Een deel van het buitengebied van Dalfsen 
bestond vroeger uit woeste gronden met stuifzandduinen. 

Foto: Wim Schrijver 
 
5.Rechtsaf naar de Heinoseweg en direct daarna LA naar de Bosrandweg 
 
Hier rechts in de bocht naast restaurant De Witte Gans staat nog de oude Lentheschool. 
  

Lentheschool 
 
Een opvallend gebouwtje staan. Het was oorspronkelijk 
een schooltje, gesticht in 1853. In de kerspel Dalfsen 
stonden her en der op het platteland scholen Er kwamen in 
Lenthe in het begin zo’n 100 kinderen naar school. Door de 
komst van christelijke en katholieke scholen nam het 
aantal leerlingen in Lenthe drastisch af. In 1940 besloot het 
gemeentebestuur van Dalfsen de school op te heffen en te 
verkopen. De huidige eigenaar heeft het gebouwtje in 2002 
gerenoveerd en er een vergader- en cursuslokaal van 
gemaakt. 
 
6.Bosrandweg (1300 m) volgen tot tweede afslag LA naar de Sterrenbosweg 



 Fietstocht langs de geheimen van Hoonhorst  
 

4 
 

Het Sterrebos 
 

Links van u ligt een sterrebos met zichtlanen. Een deel 
daarvan is nu ingericht als kampeerterrein. “Camping 
Starnbosch” met een horecagelegenheid 
daarnaast. 
 
 
7. Volg de Sterrebosweg langs Camping Starnbosch 
 

 
Sterrebossen en zichtlanen 
 
Elke tijd heeft zo zijn eigen mode op allerlei gebied, zoals kleding, 
maar het geldt ook op het gebied van tuinen. In de 17e eeuw, de 
tijd van Lodewijk XIV .In veel Europese landen was deze tuin een 
voorbeeld. Ook in Dalfsen zijn op verschillende buitens en 
havezaten nog twee kenmerken daarvan te vinden. Het eerste 
kenmerk is de zichtlaan of zichtas.  
Een duidelijk voorbeeld is de zichtlaan bij havezate Den Berg, die 
bijna de langste van Nederland is: 3,5 km lang.  
Op het landgoed Den Aalshorst is een zichtkanaal gegraven. Deze 
waterallee geeft een extra dimensie aan het geheel doordat de 
bomen in het water spiegelen wat het geheel nog grootser maakt.  
Haaks, diagonaal of parallel op de zichtlanen werden, nevenlanen 
aangelegd, waardoor vierkanten, rechthoeken of driehoeken 
ontstonden. Deze patronen van gekruiste paden, die alle kanten 
uitstraalden en vormden de zogenaamde sterrebossen. 
 
8. Aan het einde LA de Diezerstraat op en RD naar de Heinoseweg 
 
9. In de eerste bocht RA afslaan naar Den Aalshorst 
 
 
 
 
Het Aalshorsterpad met paardepad van klinkers.  
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Den Aalshorst 
Den Aalshorst was vroeger een spieker (opslag 
van landbouwproducten). Jacob Vriesen liet het 
afbreken en bouwde in 1720 op dezelfde plaats 
het huidige landhuis met bouwhuizen aan 
weerskanten van het voorplein. Het is een 
statige buitenplaats met grachten en een 
formele tuin met geometrische vormen en een 
kaarsrecht kanaal. De zichtlijnen en de paden 
werden haaks op elkaar aangelegd.  
 
Jacob Vriesen liet de bestaande formele 
tuinaanleg uit 1720 omvormen tot een Engelse 
tuin. Vóór het huis strekt zich een grand canal uit 
met onregelmatig verlopende oevers volgens de 
principes van de landschapsstijl. Aan de zuidkant 
van het huis is een omgrachte moestuin waarin 
nog vele oude fruitrassen bewaard worden. 
 
In 1832 woonde hier de kunstschilder Louis Rhijnvis Feith (1783-1845), zoon van de bekende dichter Rhijnvis 
Feith. Louis Rhijnvis Feith was getrouwd met Johanna Theodora baronesse Van Dedem (1790-1878), 
afkomstig van de nabijgelegen havezate Den Berg. Na haar overlijden in 1878 kwam het huis in bezit van 
Godert Willem baron Van Dedem. In 1908 is het landgoed ondergebracht in een exploitatiemaatschappij. 
Het is thans in gebruik als vakantiehuis voor de familie. 
 
10.Vervolg het Aalshosterpad 
 
Geniet! U waant zich in een openluchtmuseum.  
 
11.Bij T-splitsing LA (zandweg) Aan het einde RA naar De Oude Vechtsteeg  
 

De koningsweg 
De Oude Vechtsteeg is een deel van een oude koningsweg 
tussen verschillende hoven en naar het Stift (klooster) in 
Essen , al bekend vanaf het jaar 947. In Salland waren het 
de Holstohof bij Olst, in Dalfsen de hof Herte, of Ierte in 
Lenthe en in het schoutambt Ommen het hof Archem. 
Deze hoven waren voor 947 in het bezit van het eerste 
Duitse Rijk, het tegenwoordige Nederland en door koning 
Keizer Otto 1 in leen gegeven aan het Stift in Essen 
Duitsland. Het hof werd bewoond door de leenheer, die 
zeggenschap had over de omliggende boeren (horigen, 
boeren zonder eigen grond) en die aan het hof de 
huurpenningen en belasting, meestal in natura moesten 
betalen. Die goederen werden bij het hof afgeleverd en daarna met een ossenkar, handkar of met 
paardenkar vervoerd naar het klooster in Essen over de koningsweg. Op diverse plaatsen zijn diepe sporen 
achtergelaten in het landschap door het vele transport met karren en vee. 
 
De genoemde koningsweg, was een zandweg over hoog gelegen gronden en vanaf de Ierte over een 
zandrug, nu de Koelmansstraat, door het huidige Hoonhorst, daarna via de Oude Vechtsteeg, Millingersteeg, 
de Uithoek, Schaapskooiweg, langs de Lemelerberg naar Archem, om van hier verder te gaan naar Essen. Op 
meerdere gedeelten van de Oude Vechtsteeg en Millingersteeg is de historie nog duidelijk te zien. Een 
prachtige diep uitgestoven holle weg langs hoge esgronden  
 
Dit mag zeker een van de oudste en mooiste wegen van Dalfsen worden genoemd. 
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12.De zandweg volgen tot aan de Heinoseweg. Daar LA  
 
In deze gevaarlijke bocht staan aan weerszijden 2 monumentale boerderijen, Groot- en Klein Rekkelaar  
 

 
 

 
13.U vervolgt de Heinoseweg, deze maakt een bocht naar links 
 
U kijkt op Huize Den Berg. Deze weg maakt deel uit van de zichtlaan van havezate Den Berg (de Bergerallee) 
 

Havezate Den Berg 
De oudste vermelding van het “Huys ten Berghe” dateert uit 
1485. In 1703 werd het gekocht door Willem Jan Van Dedem. 
Op de plaats van het door hem afgebroken huis, bouwde hij 
een nieuw dat in 1705 gereed kwam.Met beide bouwhuizen 
en een ruim voorplein vormt het Den Berg een monumentaal 
voorbeeld van een Overijsselse havezate. 
 
Op de stenen vazen die de pilaren van het toegangshek 
bekronen, zijn de wapenschilden van Willen Jan van Dedem en 
zijn vrouw Gerbrecht van Deelen te zien. 
 

 

14.U vervolgt de weg. Bij spoorwegovergang gaat U RD de Millingersteeg op. 
 
15 Bij T splitsing LA. de Millingersteeg volgen. U bevindt zich op de oude koningsweg 
 
16. Bij T-splitsing links aanhouden De Houtmars op. 
 
Rechts ziet U de Hof van Millingen liggen 
 
17.De zandweg vervolgen tot de Diezerstraat en gaat daar LA. U neemt het fietspad 
 
18.Einde weg LA, het fietspad op van de Dalmsholterweg 
 
19.Spoor over en LA de Rechterendijk op. Rechts ziet U kasteel Rechteren staan 
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Kasteel Rechteren 
 
Het eertijds ommuurde kasteel Rechteren 
werd van het Spaanse juk bevrijd door prins 
Maurits (Prinsenstraat!) op wiens last de 
muren moesten worden afgebroken. Het 
oudste deel van het kasteel is de ongeveer 
25 meter hoge toren, donjon genaamd, met 
muren van een meter dik, gerestaureerd in 
de middeleeuwse vorm, het dak is van later.  
Graaf is een hoge adellijke titel. 
De invloed van de graven van Rechteren was 
zeer groot door hun rechten en bezittingen; 
in het bijzonder hun recht op wind en water, 
gaf inkomsten uit veer en molens. 
Het gebouw is nog heden ten dage in bezit 
van de Graaf van Rechteren Limpurg en is 
derhalve niet toegankelijk. 
 
20.U vervolgt de Rechterensedijk richting Dalfsen. 
 
Na ± 1,4 km ligt links “Het Konijnenbosje”  Hier lag 
verscholen in het bos het werkkamp “De Vecht” 

 
 

 
Op het informatiepaneel naast het fietspad treft U het 
trieste verhaal aan van het kamp en zijn bewoners. 
 
 

 
21.U vervolgt het fietspad. Bij de rotonde het bordje Hoonhorst nemen. Links aan de overkant gaat U 
verder op het fietspad langs de Poppenallee 
 
Rechts ziet u net voor het spoor het veerhuisje staan 
 

Het Kleine Veer 
Over de Vecht lag geen brug en de overtocht kon alleen via 
het (kleine) “Nierveer”. In de zomermaanden als er weinig 
water in de Vecht stond was het vaak doorwaadbaar en dat 
scheelde toch weer overzetkosten. Bij hoog water en in de 
winterperiode was het een hachelijke onderneming aan de 
overkant te komen. 
 
 
22.Het spoor over en direct linksaf het (olifantenpaadje) en links aanhouden. 
 
23.Kort daarna rechtsaf de Papenallee op (fietspad) 
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De Papenallee, behorende bij landgoed Den Berg. 
 
De Papenallee is een oud kerkpad ontstaan na de 
reformatie. De reformatie had rond 1580 voor de 
katholieken van Dalfsen grote gevolgen. De grote, nu 
hervormde kerk werd aan de katholieken onttrokken. 
Hoonhorst kreeg een eigen kerk en werd een eerst 
een statie, later een parochie waarvan Dalfsenaren en 
anderen uit de wijde omgeving graag gebruik van 
maakten. Maar over de Vecht lag geen brug en de 
overtocht kon alleen via het Nierveer.  
De katholieken werden “Papen” genoemd als 
navolgers van de paus. Daarom heette de weg die de 
kerkgangers per voet volgden naar Hoonhorst over 
het landgoed Den Berg de “Papenallee” genoemd. 
 
 
 
 
Links ziet U de Vechtkamperallee. Ook deze allee maakt  
deel uit van de vele zichtlanen van landgoed Den Berg. 

 
 
 
 
 
 

De zichtlaan van Havezate Den Berg, ± 3,5 km 
 
 
 
Hoofdelement werd de Berger Allee, die zich als een 
zichtas vóór en achter het huis uitstrekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier aan de noordzijde van het huis loopt de as van de 
Berger Allee door tot de Vecht. Een bijzonderheid is 
dat het stelsel lanen nog vrijwel geheel in zijn 
oorspronkelijke vorm aanwezig is.  
 
Op de informatieplaat langs het fietspad vindt u meer 
informatie 
 
 
24.U vervolgt de Papenallee en kruist de Melhorsterallee 
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Aan deze allee lag vroeger een grote boomgaard. 
Wandelend komt u uit bij de Bergergracht met daarover 
het mooie “Stenen Brugje” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
25.U vervolgt de Papenallee. Einde zandpad RA Emmerweg op. 
 

De eerste christelijke lagere Baron A. van Dedemschool 
 
 
 
In 1907 komt er de eerste protestants-christelijke lagere 
school in Emmen (in de gemeente Dalfsen), de 
'Emmerschool'.Tegenwoordig is dat de Chr. Daltonschool 
A. Baron van Dedem.  
 
 
 
 
 
 
26.Einde van de Emmerweg LA slaan de Poppenallee op. 
 
 
 
Hier bent u in het hart van de marke Emmen. Er stond 
een school en er was een bakker/kruidenier, annex café 
en zelfs een sigarenfabriekje 
 

“Bakker Schuurman, 1950” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.Weg vervolgen ± 1 km en voorbij de boerderij nr. 21 LA de Mataramweg op (zandweg) 
 
Rechts van U ligt de Mataram en daarachter in westelijke richting de Horte 
 
  

http://abaronvandedemschool.nl/
http://abaronvandedemschool.nl/
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De Mataram en de Horte 
 
De Mataram heette eerst het landgoed Frankelaar, 
daarna de havezate Dieze (1382), vervolgens Rouse’s 
goed en tenslotte de Mataram. Omstreeks 1800 
kwamen Rouse's goed en het nabijgelegen De Horte 
in handen van de familie Van Rhijn. Van Rhijn kwam 
uit Amsterdam en was resident geweest aan het hof 
te Mataram, een Islamitisch rijk op Midden-Java. 
Beladen met rijke herinneringen ging Van Rhijn bij 
Dalfsen wonen. De Horte noemde hij Djokjakarta en 
Rouse's goed Mataram. Slechts de laatste naam wist 
stand te houden. Eind 1800 is het huis Voorstonden 
gesloopt. 
 
 
28. U vervolgt de zandweg 
 
U fietst aan de buitenkant langs de gracht van de Mataram. Links ligt de Emmer es. In de 2e Wereld Oorlog 
stond een lanceerbasis van V-2 raketten 
 

V2-lanceerbasis 
 
Eerst stond deze in Hessum. Later werd het 
lanceerplatform met het bedieningspersoneel 
overgebracht naar de bossen, hier op Mataram. Van 
daaruit hebben 78 lanceringen, gericht op de haven van 
Antwerpen, plaatsgevonden. Uit onderzoek is gebleken 
dat 10 tot 15 procent van alle lanceringen op een 
mislukking uitliep waardoor de raket op een willekeurige 
plaats, vaak in de omgeving van de lanceerinrichting, neerkwam met de nodige schrik en schade als gevolg. 
Voor zover bekend zijn daarbij in Dalfsen geen slachtoffers onder de burgers gevallen.  
 
29.U laat de Klapvoortweg links liggen en fietst verder op de Mataramweg en komt op een fietspad 
 
Rechts van U ligt een sloot met bruin troebel ijzerhoudend kwelwater. Door het 
neerslaan van limoniet ontstaan de zogenaamde oergronden of oerbanken. 
Met deze oerbanken zijn de boeren niet blij omdat door de storende oerbanken de 
waterhuishouding wordt belemmerd. Met diep-woelen wordt de laag doorbroken 
en komen de “oerbonken” aan de oppervlakte.  

 
Rechts stroomt de 
Emmertochtsloot  
met op achtergrond  
landgoed De Horte. 
 
 

 
 
Links ziet u het oude stroomdal van de Vecht 
 
 
 
30.Einde weg LA 
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De Molenhoekweg 
 
Hier stond vroeger een korenmolen. Het molenhuis staat er nu nog 
De Molenhoeksweg is een onderdeel van de oude Twentseweg die bij 
de Koelmanstraat kruist met de oude koningsweg van de Ierthe naar 
Essen. 
 
 
 
31.Aan het einde van de Molenhoekweg LA de Koelmansstraat op 
 

Schuilhut “De Kapelle” op kruising van de Oude Twentseweg en een koningsweg  
 
De Twentseweg was al vanaf 1276 een belangrijke handelsweg en 
postweg van Kampen via Zwolle naar Twente. De weg loopt door het 
gebied Lenthe en kruist daar de Koelmansstraat, van oorsprong een oude 
koningsweg naar Essen, later de Vechtersteeg. Op de hoek heeft in vorige 
eeuwen mogelijk een wegkapelletje gestaan, zoals die veel voorkwamen 
bij belangrijke kruisingen van wegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. De Koelmanstraat vervolgen tot aan het dorp Hoonhorst. 

 
De kern Hoonhorst en de RK-kerk 
 

Het oude huis Hoonhorst, de Hohenhorst to Lente in Daelvessemer kerspel, wordt in 1382 genoemd. De 
spieker met 2 bouwhuizen had een bijbehorende Erve Hoonhorst. Reeds in 1770 kocht de R.K. parochie 
Dalfsen een stuk grond uit het bezit voor het bouwen van een kerk en pastorie ineen, een kerkhuis 
genoemd. In 1790 zal het oude huis zijn afgebroken. Het huis Hoonhorst werd in 1893 gebouwd en bestond 
uit een huis en een koepel. Er werd ook een "terrein tot vermaak" aangelegd. Het tegenwoordige huis 
Hoonhorst ontleent zijn naam aan een veel ouder huis. Dit lag meer oostwaarts aan de zuidkant van de weg 
die naar de buurtschap Millingen leidt. 
 
Na de beeldenstorm ontstond er in Hoonhorst een schuilkerk. Uit de verre omtrek gingen ze hier in het 
geheim ter kerke.  
 
 
In café Kappers hangen twee schilderijen 
van de vroegere RK kerk en het eerdere 
Kerkhuis. 
 
 

 
33.Aan het einde RA naar Anjerpunt Hoonhorst / Café restaurant Kappers 

 

Einde fietstocht Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst 
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SAMENVATTING  

Fietstocht. Langs de geheimen van Hoonhorst, ± 25 km 
 

Start bij Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst  

U fietst richting zuiden De Lage Weide op. Deze weg gaat over in de Tibbensteeg,  
 
U komt over de Marswetering 
 
Vervolgens 1e weg LA naar de Blauwedijk  
 

Bij de kruising RA de Slennebroekerweg op 
 
Bij de kruising LA naar Moezenbeltweg (zandweg)  tot aan de T splitsing LA 
 

Rechtsaf naar de Heinoseweg en direct daarna LA naar de Bosrandweg 
  

Bosrandweg (1300 m) volgen tot tweede afslag LA naar de Sterrenbosweg 
 
Volg de Sterrebosweg langs Camping Starnbosch 
 
Aan het einde LA de Diezerstraat op en RD naar de Heinoseweg 
 
In de eerste bocht RA afslaan naar Den Aalshorst 
 
Vervolg Aalshosterpad 
 
Bij T-splitsing LA (zandweg) 
 
Aan het einde RA naar De Oude Vechtsteeg  
 
De zandweg volgen tot aan de Heinoseweg. Daar LA  
 
U vervolgt de Heinoseweg, deze maakt een bocht naar links 
 

U vervolgt de weg. Bij spoorwegovergang gaat U RD de Millingersteeg op. 
 
12 Bij T splitsing LA. de Millingersteeg volgen. U bevindt zich op de oude koningsweg 
 
13. Bij T-splitsing links aanhouden De Houtmars op. 
 
De zandweg vervolgen tot de Diezerstraat en gaat daar LA. U neemt het fietspad 
 
Einde weg LA, het fietspad op van de Dalmsholterweg 
Spoor over en LA de Rechterendijk op. Rechts ziet U kasteel Rechteren staan 
 
U vervolgt de Rechterensedijk richting Dalfsen. 
 
U vervolgt het fietspad. Bij de rotonde het bordje Hoonhorst nemen. Links aan de overkant gaat U verder op 
het fietspad langs de Poppenallee 
 
Het spoor over en direct linksaf het (olifantenpaadje) en links aanhouden. 
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Kort daarna rechtsaf de Papenallee op (fietspad) 

 
U vervolgt de Papenallee en kruist de Melhorsterallee 
 
U vervolgt de Papenallee 
 
Einde zandpad RA Emmerweg op. 
 
Aan het einde LA slaan de Poppenallee op. 
 
Weg vervolgen, ± 1 km en voorbij de boerderij nr. 21 LA de Mataramweg op (zandweg) 
 
U vervolgt de weg 
 
U laat de Klapvoortweg links liggen 
 
U fietst verder op de Mataramweg en komt op een fietspad 
 
Einde weg LA 
 
Aan het einde van de Molenhoekweg LA de Koelmansstraat op 
 
Weg vervolgen tot aan het dorp Hoonhorst. 
 
Aan het einde RA naar Anjerpunt Hoonhorst / Café restaurant Kappers 
 

Einde fietstocht Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst 


