Fietsknooppunten route Camping Starnbosch
Afstand 25 of 41 Kilometer
via stuw Vilsteren, pont de Stokte, Dalfsen, Hoonhorst.
Merendeel over fietspaden. Alle wegen zijn verhard.
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Uitrit camping Starnbosch linksaf richting KP 82 (KP = knooppunt)
Einde weg rechtsaf Diezerstraat inrijden richting KP 84
In deze weg zit een bocht naar links waarbij het fietspad de weg kruist. Route vervolgen naar KP 84.
Bij het einde van het smalle fietspad de verharde weg links vervolgen naar KP 84.
Einde Diezerstraat linksaf de Dalmsholterweg volgen, richting KP 63, LET op na 100 mtr moeten
fietsers deze weg oversteken!
Na spoorweg overgang gaan we rechtsaf. Let op u steekt eerst de rijweg over en gaat dan rechtsaf
op het fietspad. (Links van u ziet u nu Kasteel Rechteren. Het kasteel is uit de 14e eeuw en nog
steeds familiebezit).
U blijft dit fietspad volgen tot het dorp Vilsteren waar u komt bij KP 63. (Vilsteren is een
monumentaal dorp bestaande uit talrijke rijksmonumenten. U kunt even een klein rondje rechtsom
fietsen langs de Willibrorduskerk en een kopje koffie drinken bij Herberg de Klomp (even rechtdoor
bij KP 63)
Van KP 63 fietsen we linksaf via het Stuwpad naar KP 61 over
een smal fietspad tussen de uiterwaarden van de Vecht (u
passeert hierbij de stuw Vilsteren in de Vecht met aan de
overkant een vistrap om de vissen stroomopwaarts te kunnen
brengen. Deze vistrap is gemaakt doordat door de stuwen in de
vecht de visstand enorm terug liep. De Overijsselse Vecht
(Nedersaksisch: Vechte) is een regenwaterrivier in Duitsland en
Nederland. Zij is 167 kilometer lang waarvan 60 km in
Nederland. Haar oorsprong ligt in het Münsterland en zij mondt
bij Zwolle in het Zwarte Water uit. In 1908 werd de rivier
gekanaliseerd en werden er vele bochten afgesneden. In Nederland daalde haar lengte daardoor
van 85 naar 60 kilometer. Door deze en andere waterwerken daalde het water in de rivier naar een
laag niveau en moest men in 1920 besluiten om stuwen te bouwen. Dat werden er zeven).
Van KP 61 fietsten we linksaf via de Maneweg naar KP 60.
Van KP 60 gaan we door naar KP 69
Van KP 69 naar KP 08 (hier staat een toren. Als u deze beklimt heeft u een prachtig uitzicht over de
uiterwaarden van de Vecht)
Van KP 08 via “de Stokte” naar KP 90
Bij KP 90 links af naar KP 85 (N.B. na 22:00 uur s’avonds is er geen doorgang naar KP 85 u kunt het
beste rechtdoor rijden naar KP 59)
Bij aanvang van het betonnen fietspad is een splitsing. De
klimmers en de mensen die willen genieten van het
uitzicht houden rechts aan, de overige houden links aan.
(als u naar bovenbent gegaan staat u op een paar ton
huisafval, hier bevindt zich namelijk een zeer oude
vuilnisbelt van de gemeente Dalfsen)

15. Bij aankomst bij de pont kunt u op de knop halen drukken als deze aan de overkant is. Als de klep
neer is kunt u de pont betreden. Op de pont drukt u op de knop met de pijl als alle personen aan
boord zijn. Dan gaat de klep omhoog. Soms moet u nadat de klep omhoog is nogmaals op de pijl
drukken en vertrekt de pont. U steekt nu de Vecht over.
16. Aan de overkant vervolgt u het betonnen fietspad. Let op in het eerste gedeelte kunt u loslopende
koeien op het fietspad tegenkomen. Vervolg uw route naar KP 85
17. Bij KP 85 ga in de richting KP 84.
18. Bij aankomst van een T-splitsing met een asfalt fietspad ga richting KP 84. U heeft hier al eerder
gefietst.
19. Let op! Ter hoogte van het kasteel Rechteren (aan uw rechter hand) fietst u rechtdoor over de
Rechterensedijk richting Dalfsen. U steekt dus niet de weg over richting KP 84.
20. Aan het eind van het fietspad vlak bij de brug van Dalfsen Heeft u 21,8 KM afgelegd. U kunt nu
twee dingen doen. Voor de korte route van 25 KM gaat u links af en vervolgt u de route naar KP 82.
Volgt u de route beschrijving hieronder.
Voor de lange route van 41 KM gaat u hier rechtsaf en vervolgt u de weg naar KP 59. Ga verder
voor de beschrijving naar nummer 21.
20a. Volg de route naar KP 82 langs het station en ga de spoorovergang over.
20b. Wanneer u fietst met kleine kinderen adviseren wij u na de spoorovergang het weggetje links in te
gaan (Rietmansweg) in verband met druk auto verkeer. Aan het einde van deze Rietmansweg
komt u bij de Diezerstraat alwaar u rechts gaat naar KP 82. Voor de overige mensen vervolg de
route over het spoor naar KP 82. (in de bocht van de Heinoseweg passeert u Huize Den Berg).
20c. Bij KP 82 vervolg de route naar KP 81 via de Sterrebosweg. Bij de camping einde route.
21. Over de brug bij Dalfsen komt u bij KP 59. Steek na de brug voorzichtig de weg over, schuin links, en
vervolg de route naar KP 56. ( u kunt hier ook even de Prinsenstraat inrijden en een kijkje nemen in
het centrum van Dalfsen. Ook zijn hier diverse rustpunten zoals bij Bakkerij v.d Most of rest. De
Zeven deugden)
22. Bij de Westermolen gaan we rechtdoor de Beatrixstraat in. (Naast de Westermolen vindt u de
Groene Marke waar u een tal van streekproducten kunt kopen van lokale boeren en ondernemers.
De Westermolen is gebouwd in 1818 en is van het type stellingmolen en wordt gebruikt voor het
malen van graan).
23. Bij de Ruitenborghstraat gaan we linksaf naar KP 56.
24. Halverwege gaat de Ruitenborghstraat over Ruitenborgweg
25. Van KP 56 gaat u rechtdoor naar KP 43.
26. Ga linksaf “de Broekhuizen” op naar KP 43.
27. Van KP 43 linksaf via nogmaals een stuw en een sluis in de vecht naar KP 44 (in 2004 heeft hier
zeehond Hannes rond gezwommen. Die vanuit Duitsland hierheen was gezwommen. In de sluis
heeft men hem weten te vangen om hem over te brengen naar betere plaats voor hem).
28. Bij KP 44 linksaf de Koepelallee op richting KP 58.
29. Ga de Zuidelijke Vechtdijk links op en vervolg de route naar KP 58.
30. Bij KP 58 de Poppenallee oversteken. LET OP! ZEER druk autoverkeer. Ga aan de overkant rechtsaf
het fietspad op en steek de spoorweg overgang over en fiets u in de richting KP 87.
31. Bij de Emmerweg linksaf slaan.
32. Na de Baron van Dedem school aan de rechterkant gaan we rechtsaf het Maatpad op en vervolg de
route naar KP 87.

33. Van KP 87 gaat u linksaf via het fietspad naar KP 89.
34. Ter hoogte van de Molen “De Fakkert” eindigt het fietspad. De weg nu oversteken
en dan schuin links aanhouden naar KP 89. Hierbij passeert u de dorpskern
Hoonhorst. (hier kunt u eventueel een rustpunt nemen bij Kappers in Hoonhorst.
De achtkantige stellingmolen "De Fakkert", gebouwd in 1862, herbouwd in 1868
na brand. Molenaarswoning gebouwd in 1891. In deze woning bevinden zich nog
marmeren gangvloeren, paneeldeuren, bedstee-kasten en een thuussie (wc met
plank). De molen heeft deels dienst gedaan als lijnzaadmolen (kantdraaiers) voor
het overige als korenmolen. De molen is in 2013 geheel gerenoveerd en hij draait
nog regelmatig).
35. Ga bij de Blauwedijk linksaf richting KP 89.
36. Bij KP 89 gaat u rechtsaf de Slemmebroekerweg op naar KP 88.
37. Bij KP 88 gaat u linksaf de Tibbensteeg op naar KP 80.
38. Bij Kanaaldijk noord linksaf naar KP 80. (Het Overiijselskanaal is gegraven in 1855 en loopt van
Zwolle via Lemelerveld en Vroomshoop naar Almelo).
39. Van KP 80 fietst u linksaf de Heinoseweg op richting KP 81.
40. Na de bocht gaat u bij Restaurant de Witte Gans rechtsaf via de Bosrandweg naar KP 81.
41. Ter hoogte van de Zandwijkallee rechtsaf de Bosrandweg blijven volgen naar KP 81.
42. Bij KP 81 gaan we de Sterrebosweg op richting KP 82. Bij de Camping Einde route.
Deze fietsroute is mede mogelijk gemaakt door:

