Fietsroute

Welkom in Dalfsen… Groenste dorp van Nederland

Groenste dorp
van Nederland

Op 25 september 2013 is Dalfsen uitgeroepen tot Groenste dorp van Nederland. Deze fietsroute is gebaseerd
op de route die de jury gefietst heeft en voert u langs vele parteltjes die Dalfsen rijk is. Dalfsen is een fiets
gemeente bij uitstek. Heerlijk fietsen door de bossen en velden en langs oude Vechtarmen.
Het uitgestrekte buitengebied wordt gekenmerkt door een rijke historie. Laat u verrassen door de prachtige
landgoederen, havezathen, buitenplaatsen en het monumentale middeleeuwse kasteel Rechteren.
Zij vormen een prachtig decor. Daarnaast kunt u genieten van een weids uitzicht vanaf de uitkijktoren of
even uitrusten op de pleisterplaats bij De Stokte. Welkom in … het Groenste Dorp van Nederland!

Routebeschrijving Dalfsen,
Groenste dorp van Nederland (32 km)
Startpunt fietsroute op Burgemeester van
Bruggenplein, knooppunt 59
• Blauwe Bogenbrug over naar knooppunt 83
• Vervolg naar knooppunt 82
• Vervolg naar knooppunt 81
•	Houd richting knooppunt 93 aan tot kruising
Dalmsholterweg, hier linksaf
•	Bij knooppunt 84 rechtdoor (spoorweg oversteken) tot aan kasteel Rechteren, hier rechtsaf

•	Volg dan volgende knooppunten (totaal 7 km):
85* - 90 - 8 - 69 - 60 - 61
• Bij knooppunt 61 richting knooppunt 65
• Na 400 meter linksaf, Kemminckhorstweg
• Na 300 meter linksaf, Hout Es
•	Weg volgen tot aan fietspad N340, hier linksaf
•	Kruising over na 300 meter linksaf, Leusener Es
•	Einde weg rechtsaf en direct weer linksaf,
Om de Landskroon
•	Volgen tot fietspad N340, over 200 meter
linksaf en dan weer linksaf, de Stokte
•	Na 100 meter rechtsaf, Mennistensteeg
•	Deze volgen tot kruising Welsummerweg,
hier linksaf
•	Na 400 meter rechts, Hofmanssteeg (deze
gaat over in de Haersholteweg)
•	Deze volgen tot rondweg, bij rotonde linksaf
•	Na 300 meter linksaf, Gerner Es
•	Deze volgen tot kruising Oosterdalfsersteeg,
hier rechtsaf
•	Tot kruising Welsummerweg
•	Hier rechtsaf, na 200 meter linksaf, Stokte
(deze gaat over in de Brinkweg)
•	Met de bocht naar rechts mee, 200 meter na
de bocht, linksaf fietspad op
•	Fietspad volgen langs de Vecht tot de rondweg
•	Hier voorzichtig oversteken en linksaf
•	Rondweg volgen tot Van Bruggenplein,
knooppunt 59

32 km

Groenste dorp van Nederland, dat word je
niet zomaar. Wat vond de jury van Dalfsen?
“Dalfsen is een werkelijk groene parel aan de Overijsselse Vecht. Zij is zich bewust van wat haar aan groen en
waardevolle natuur is geschonken, vanuit het verleden met prachtige landgoederen en een overeenkomstig
rijke cultuur aan lanen met monumentale en waardevolle bomen. Groen, natuur en landschap komen in
deze gemeente in een harmonieuze samenhang bij elkaar en vormen daardoor een compleet en evenwichtig
beeld, waar het buitengewoon aangenaam wonen, werken en recreëren moet zijn. Dalfsen is eveneens
gezegend met prachtige particuliere tuinen, die in veel gevallen de dragers zijn van het totale groenbeeld in
de openbare ruimte. De rol van de Overijsselse Vecht is ten opzichte van het dorp Dalfsen de afgelopen jaren
veranderd van een negatieve achterkant naar een positieve voorkant, waardoor ambitieuze plannen en
projecten worden ontwikkeld of al ter hand genomen zijn. De gemeente Dalfsen koestert haar kroonjuwelen
en is daarop buitengewoon trots. Zij wil die door verder te ontwikkelen beleid en goed rentmeesterschap ook
voor de toekomst veilig stellen.”

Eindpunt fIetsroute

www.dalfsen.nl/groenstedorp

www.vechtdaloverijssel.nl

Oplage: 1500 stuks

*Het pontje is van begin april t/m eind oktober in de
vaart. Door weersomstandigheden kan het pontje
tijdelijk uit de vaart worden genomen. In dat geval
volgt u de stippelroute op de kaart via de stuw naar
knooppunt 61.

2014

1

Het Klooster van Dalfsen

Op vertoon van de fietsroute Groenste Dorp:
10% korting op de huur van een solex* als u de
fietsroute Groenste Dorp liever op de plof wilt doen.
*u dient de solex van tevoren te reserveren

Oosterstraat 8, Dalfsen
(0529) 85 01 11
www.hetkloostervandalfsen.nl
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BAKKERIJ VAN DER MOST

Op vertoon van de fietsroute Groenste Dorp:
Een koffie, thee of cappuccino met een vers
aardbeienschelpje* voor €3,75 (normaal €4,45).
		
		
*De aardbeien zijn afkomstig van 		
		
Tuinderij Ernie van der Kolk

		
Prinsenstraat 8, Dalfsen
		
(0529) 43 20 47
		www.bakkerijvandermost.nl
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RESTAURANT VOILÀ!

Op vertoon van de fietsroute
Groenste Dorp: Huisgemaakte
appeltaart met koffie/thee voor
€3,95. U krijgt het 2e kopje koffie
of thee gratis.
Kerkplein 23, Dalfsen
(0529) 43 44 27
www.restaurant-voila.nl
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PARTYCENTRUM HET BOSKAMP

8

BUITENPLAATS GERNER

Op vertoon van de fietsroute Groenste Dorp:
Groenste Dorp arrangement
• Verblijf een weekend op Buitenplaats Gerner in
Boshuis type IJssel vanaf €194,-* (o.b.v. 2 personen)
• Fietsverhuur in combinatie met verblijf:
2e fiets gratis

Het groenste dorp arrangement loopt van 06-06 t/m 22-12 2014. Er geldt een toeslag van €10,00 p.p. in de periode
06-06 t/m 18-07 2014 en van 22-08 t/m 10-10 2014. Er geldt een toeslag van €25,00 p.p. in de periode 18-07 t/m 22-08 2014
en van 10-10 t/m 24-10 2014. Prijzen incl. schoonmaak, lokale heffingen, opgemaakte bedden, handdoeken en keukendoekenpakket.

9

10 P
 annenkoekenhuis en
restaurant de Barones

HOF VAN DALFSEN

Op vertoon van de fietsroute
Groenste Dorp: 1 plak huisgemaakte zomerbalkenbrij
voor €1,00.

Op vertoon van de fietsroute
Groenste Dorp: Frisse (groene)
maaltijdsalades, keuze uit 7 soorten,
voor € 10,- i.p.v. € 12,50 (kleine portie € 7,50 i.p.v. € 8,50)

Sterrebosweg 2, Dalfsen
(0529) 43 17 12
www.hetboskamp.nl

Haersolteweg 3, Dalfsen
(0529) 43 18 18
www.hofvandalfsen.nl

5 CAMPING STARNBOSCH

Over Dalfsen
Haersolteweg 13-17,
Dalfsen
(0529) 43 91 91
www.gerner.nl

Op vertoon van de fietsroute Groenste Dorp:
Bij besteding van een voor- en hoofdgerecht geven
wij een dessert van aardbeien en boerenmelkijs uit
ons Vechtdal kado*. Heerlijk genieten op ons terras!
*maximaal 4 personen per fietsroute

Gerner Es 5a, Dalfsen
(0529) 43 56 66
www.debaronesdalfsen.nl

11 B&B EIKENHOF

12 THEETUIN DE STOKTE

Op vertoon van de fietsroute Groenste Dorp:
• Fietsverhuur: 2e fiets €5,- (normaal € 7,50 per fiets per dag)
• Camping plaats laagseizoen €15,- per nacht* (normaal €20,-)
• Camperplaats €7,50 per nacht* (normaal €10,-)

Op vertoon van de fietsroute Groenste Dorp:
2 overnachtingen in een 2-persoonskamer inclusief
ontbijt bij B& B Eikenhof van €54,00 voor €50,00 p.p.

*prijzen exclusief toeristenbelasting

Welsummerweg 10, Dalfsen
(0529) 43 29 03
www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/
dalfsen/eikenhof/6627/

Op vertoon van de fietsroute
Groenste Dorp:
• Bij een kopje koffie of thee een heerlijke
biologische bonbon of huisgemaakte fudge
• Met 10% korting reserveren voor een
Afternoon Tea, een High Tea of een
High Tea Royaal

Sterrebosweg 4, Dalfsen
(0529) 43 15 71
www.starnbosch.nl
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MOOIRIVIER

Op vertoon van de
fietsroute Groenste Dorp:
Bij een 2 of 3 gangen lunch
‘Menu Aan de Oever’
gratis koffie met huisgemaakte friandises.
Oude Oever 10, Dalfsen
(0529) 47 87 77
www.mooirivier.nl

De Stokte 2, Dalfsen
(0529) 43 13 00
www.destokte.nl
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TUINDERIJ ERNIE VAN DER KOLK

Op vertoon van de fietsroute Groenste Dorp:
Een glas appelsap uit eigen boomgaard gratis.
Hout Es 4, Dalfsen
(0529) 47 15 80
www.ernievanderkolk.nl

13 HIAWATHA ACTIEF
Op vertoon van de fietroute Groenste Dorp:
10% korting op de huur van een motorbootje
om de Vecht te ontdekken.
Brinkweg 2, Dalfsen
(0529) 43 60 66
www.hiawatha-actief.nl
* Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2014 of zolang de voorraad strekt.
* De aanbieder behoudt zich het recht voor de aanbieding gedurende de
looptijd te wijzigen

Dalfsen is ontstaan op een rivierduin op de
grens van de Vecht met uiterwaarden en het
essenlandschap. Aan de zuidzijde van Dalfsen
– aan de oeverzijde van de Vecht – grenst het
bos- en landgoederenlandschap. De kenmerken
van deze landschappen komen op divers
plaatsen terug in de kern en in de randen,
bijvoorbeeld in de vorm van oude Vechtarmen,
bosjes en houtwallen en de nog aanwezige
landgoederen.
Het centrum van Dalfsen wordt gekenmerkt
door de aanwezigheid van winkels en horeca,
vaak in cultuurhistorische pandjes, en de Grote
Kerk (A)
A met het kerkplein. Vroeger stond op
deze plaats een veel kleinere kerk. Door verschillende uitbreidingen en verbouwingen is in
de loop der eeuwen de huidige kerk ontstaan.
De Grote Kerk werd in gotische stijl gebouwd
op een verhoging in het landschap, waardoor
bij overstromingen het gebouw droog bleef.
De Grote Kerk is het centrale bouwwerk in
het centrum.
Aan de rand van het centrum staat de Westermolen (B)
B , een windkorenmolen die nog in
gebruik is. De stellingmolen met gemetselde
voet dateert uit 1818. De Westermolen is de enige
van de oorspronkelijk 15 molens, die nu nog
intact is en herinnert aan het molenrijke verleden
van Dalfsen. In 2012 is er groot onderhoud
gepleegd aan de molen en de bijgebouwen.
In één van de bijgebouwen is een boerderij
winkel gevestigd, waar diverse streekproducten
worden verkocht.
De molen is op zaterdag van 10.00 -12.30 uur
geopend voor publiek. Net buiten het dorp
– over de blauwe bogenbrug – is De zwevende
C een echte blikvanger. De creatieve
Kei (C)
schepping van Bas Maters uit 2000 is naast een
kunstwerk, tegelijkertijd ook een oriëntatieen ontmoetingspunt.
Hoewel Huize Den Berg (D)
D oorspronkelijk
dateert uit de middeleeuwen, is hier helaas
geen spoor meer van terug te vinden.
Wanneer de havezathe in 1703 in bezit komt
van Wilem Jan Baron van Dedem, breekt hij de
oude havezathe af en laat hij op ongeveer

dezelfde plek een nieuw huis bouwen.
Bijzonder aan de tuinen van Huize Den Berg
zijn de zichtlanen, die zijn aangelegd om ver
weg te kunnen kijken en de omgeving visueel
bij het gebouw te betrekken.
Aan het Aalshorsterpad ligt het prachtige
landhuis Den Aalshorst (EE , één van de best
bewaard gebleven spiekers uit de 18e eeuw.
Het behoort, net als Huize den Berg, tot de
bezittingen van het geslacht Van Dedem.
Hoewel de oude gracht en de bouwhuizen
aan weerszijden van het voorplein doen
vermoeden dat het een oude havezathe
is, is het dat officieel niet.
F is niet alleen heel mooi,
Kasteel Rechteren (F)
maar ook een belangrijk historisch bouwwerk
in Dalfsen. Het is het enige kasteel in Overijssel
waarvan de originele toren en woonvleugel
bewaard zijn gebleven. Het kasteel is gebouwd
in 1320 en wordt al zeven eeuwen bewoond
door dezelfde familie. Een groot deel van het
grondgebied bij kasteel Rechteren is opengesteld voor publiek.

Juryoordeel
“Er is sprake van een verzorgd landschap
met goede samenwerking tussen bewoners
en landgoedeigenaren.”

Vanaf de Veerweg fietst u door de landerijen van
Hessum richting de Vecht, waar u met het elektrisch veerpontje (zelfbediending) de oversteek
maakt naar de noordzijde van de Vecht. Pontje
Hessum (G)
G verbindt Hessum met de Stokte.
Kom even op adem op het uitkijkplateau bij
H . Eenmaal boven
pleisterplaats de Stokte (H)
kunt u plaatsnemen op één van de barkrukken
in het stiltecafé en geniet u van een schitterend
uitzicht over de Vecht.
De uitkijkttoren (I)I geeft een weids en prachtig
uitzicht richting het Vechtdal en het bosrijke
landschap bij de Vecht. De toren is gemaakt
van verzinkt staal met houten lamellen en
past daarmee uitstekend in het landschap.
In 2013 heeft de uitkijktoren de Benelux Trofee
Thermisch Verzinken gewonnen.

Juryoordeel
“De projecten in het buitengebied,
zoals de uitkijktoren en de pleisterplaats de
Stokte, zijn goede voorzieningen die bijdragen
in het bevorderen van mogelijkheden van
recreatie en toerisme. Het zelf-bedienbare
pontje is een originele voorziening voor de
bereikbaarheid van het achterland.
De jury heeft hiervoor veel waardering.”

Al fietsend door het essenlandschap van
Welsum en Gerner (J)
J vervolgt u de route
richting het dorp. Vanwege de gunstige ligging
en bodemgesteldheid is het essenlandschap
een al eeuwenoud cultuurlandschap. Vroeger
woonden de mensen hier rond gezamenlijke
akkers (de es) die door continue ophoging met
mest hun karakteristieke bolle vorm kregen.
De variatie aan landschapselementen (bosjes,
wegbeplanting, erfbeplanting, beplantingen

langs esranden en op perceelsgrenzen) zorgt
voor een afwisselend landschap. Het ontstaan
van de kronkelige wegen, komt doordat ze de
natuurlijke lijnen van het landschap volgen.

Juryoordeel
“Waardevol natuur en landschap zijn
– naast de hoogwaardige groenaankleding
binnen het dorp – de andere structuurele
menten waarop Dalfsen trots kan zijn.”

K is een prachtig uitloopgebied
Bellingeweer (K)
op korte afstand van het centrum van Dalfsen.
Er is een zonering gemaakt in drukke en rustige
gebieden. In de recreatieve zones maken veel
verenigingen gebruik van het gebied en zijn er
waterspeelmogelijkheden en een zandspeelplaats
gecreëerd. In de rustige zones krijgt de natuur
meer kans en ruimte om zich te ontwikkelen.

