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TeVoet Wandelroute 035  Landgoedwandeling Dalfsen 
 
Deze rondwandeling is gemaakt door Marycke Naber 
 

Start en eindpunt: station Dalfsen 

Bereikbaarheid OV: Blauwnet Zwolle-Emmen, 2x per uur  

Lengte: 13 km, waarvan 90% onverhard 

Horeca: www.hetoudestation.nl en www.hetboskamp.nl 

 

 
 

Routebeschrijving 
RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor 
 
De wandeling is niet gemarkeerd. Het is een verkorte versie van de route uit mijn gids ‘De mooiste 
landgoedwandelingen in Salland’, die in 2021 is uitgekomen bij www.gegarandeerdonregelmatig.nl 
 

• Ga vanaf de uitgang van het station RA over het fietspad, aan het eind RA, na de 
spoorwegovergang LA, Millingersteeg.  

• Ga na ca. 500 m bij de Y-splitsing schuin LA, Millingersteeg, al gauw een zandweg / karrenspoor.  

http://www.hetoudestation.nl/
http://www.hetboskamp.nl/
http://www.gegarandeerdonregelmatig.nl/
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1. Houd na de bocht naar rechts op de Y-splitsing 2x rechts aan. De klinkerweg gaat voorbij de 

boerderij over in een halfverharde weg. 
 
De luiken van de boerderij dragen een rode zandloper op gele ondergrond, de kleuren van de familie 
Van Rechteren Limpurg. Het 1225 ha grote landgoed Rechteren hoort bij kasteel Rechteren aan de 
Rechterensedijk, waarvan het oudste deel dateert uit de 13e eeuw. Het is het enig bewaard gebleven 
middeleeuwse kasteel van Overijssel dat nog grotendeels intact is. De route loopt er niet langs.  
  

• In de bocht naar rechts ga je schuin LA langs de afsluitboom over de beukenlaan. Ga aan het eind 
LA, een zandweg met fietspad.  

2. Let op! Na ruim 100 m zie je aan de rechterkant een greppel. Ga ca. 25 m daarna bij een bordje 
Rechterense Veld RA over het smalle pad. 

 
Het Rechterense Veld wordt beheerd door Rechteren, Den Aalshorst, Den Berg en 
Natuurmonumenten. Aan de glooiingen in het landschap is te zien dat het een voormalig 
stuifzandgebied betreft, ontstaan door overbegrazing en afplaggen van de hei. Door beplanting met 
naaldbos is het verstuiven tegengegaan. 
 

• Bij het heideveld buigt het pad naar links. Ga het 1e pad RA en houd rechts aan. Ga op het brede 
pad schuin RA en meteen schuin LA. 

• Blijf het smalle pad steeds volgen, zijpaden negeren. Houd op de Y-splitsing vlak voor een 
heideveld links aan, ga aan het eind RA over het brede pad. 

• Ga het 1e brede pad RA over de hei. Blijf het karrenspoor RD volgen, zijpaden negeren. Ga aan 
het eind schuin LA over het brede zandpad.  

3. Ga het 1e graspad RA langs de afsluitboom. Blijf het pad volgen, aan het eind ga je RA, een breed 
pad. Ga het 1e brede pad LA (pijl op houten paaltje).  

• Op de driesprong ga je schuin LA, houd meteen rechts aan. Pad naar rechts negeren, ga aan het 
eind na de afsluitboom RA langs café-restaurant Het Boskamp. 

4. Ga na de parkeerplaats het 1e pad scherp LA (wandelpijlen), na de wal LA en meteen RA. Het bos 
is in een stervorm aangelegd.   

 
De wal is een van de twee ‘Friesche wallen’, genoemd naar de Zwolse burgemeester Jacobus 
Vriesen, eigenaar van Den Aalshorst. Deze kocht in 1678 een stuk grond, waaronder 
een zandverstuiving die een bedreiging vormde voor zijn land. Daarop liet hij twee evenwijdige 
bestickingswallen aanleggen. Door gesnoeide takken te planten, waar het stuifzand tegenaan woei, 
en daar bovenop steeds weer nieuwe takken te planten werden de wallen steeds hoger. Daar 
tussenin liet Vriesen het sterrenbos aanleggen. 
 

• Het smalle pad komt uit op een zandweg. Ga daar LA, aan het eind RA. Het heuveltje met het 
houten huis vormt het middelpunt van het Sterrenbos.  

• Ga het tweede pad RA (bij wandelpijlen), aan het eind bij het houten huis schuin LA over de 
halfverharde weg. Ga het eind RA over het pad langs de asfaltweg.  

5. Steek aan het eind de weg over en loop RD langs de afsluitboom en over de oprijlaan van 
buitenplaats Den Aalshorst.  

 
Den Aalshorst werd in 1395 voor het eerst vermeld. In 1644 liet de eerdergenoemde mr. Jacobus 
Vriesen er een zogenaamde ‘spieker’ bouwen, waar de opbrengsten van de landerijen werden 
opgeslagen, maar die later ook als woonhuis werd gebruikt. In 1720 liet Jacobus' kleinzoon, Jacob 
Vriesen, deze vervangen door het huidige huis en werden ook de beide bouwhuizen ter weerszijden 
van het voorplein gebouwd. Het huis bleef in de familie tot het in 1807 werd verkocht.  
 
Vanaf 1821 werd Den Aalshorst bewoond door het echtpaar Louis Rhijnvis Feith en Johanna 
Theodora van Dedem. Hij, een zoon van de bekende Zwolse dichter Rhijnvis Feith, was kunstschilder 
en tekenaar. Zij was een dochter van Godert Willem baron van Dedem van Den Berg. Haar neef 
Godert Willem bracht in 1908 het landgoed onder in een familievennootschap, zodat het tot op heden 
onverdeeld is gebleven. De nu ruim 40 eigenaren gebruiken de buitenplaats als vakantiehuis.  
  

• Tegenover het huis ga je RA langs het water, de zogenaamde voorwaterallee, aan het eind 
daarvan schuin RA door het klaphek.  
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6. Ga meteen schuin RA over het middelste pad. Je bevindt je in het eind 18e eeuw in Engelse 
landschapsstijl aangelegde park.  

• Op de driesprong ga je RA, aan het eind RA, met de vijver aan je linkerhand. Houd na de 
vleermuizenkelder aan je rechterhand links aan.  

• Ga het 1e pad scherp LA, Greenbikeslaantje, en houd links aan. Aan je linkerhand bevindt zich een 
bankje op de top van de heuvel.  

• Houd rechts aan over het bruggetje, ga daarna op de 2e kruising RA en volg het pad tot het eind. 
Ga RA door het klaphek en daarna RA over de asfaltweg.  

• Steek meteen de weg over en loop over het pad evenwijdig aan de weg. Ga aan het eind daarvan 
RA, loop om het water heen en verder over het gras, evenwijdig aan de weg.  

• Daarna ga je LA langs de afsluitboom over het zandpad (‘Opengesteld’), na het weiland aan je 
linkerhand bij Jan’s bankje RA.  

• Ga meteen daarna LA, een smal pad, aan het eind LA, een dubbele beukenlaan. Dit is de 
Bergerallee, de oude oprijlaan naar Huis Den Berg.  

7. Ga na een kleine kilometer, zo’n 50 m voor het eind van de laan, LA, Oude Vechtsteeg, aan het 
eind van dit holle weggetje schuin LA over de asfaltweg.  

• In de bocht naar links ga je RA, Oude Vechtsteeg, dan het 1e karrenspoor schuin RA. Het pad 
loopt het rivierduin op waarnaar landgoed Den Berg is genoemd.  

• Ga het 1e pad LA. Na de haakse bocht naar rechts is het een karrenspoor. Ga aan het eind LA 
over de zandweg.  

• Loop na de bocht naar rechts over het pad langs de vijver, tussen de jonge beukenbomen, 
verderop een bospad. Ga na de voetgangerssluis RA.   

8. Direct na het bruggetje ga je schuin LA omhoog. Houd links aan langs een bankje en de slotgracht, 
ga aan het eind van het pad LA, naar Huis Den Berg.  

 
De oudste vermelding van ‘Huva Ten Berghe’ dateert uit 1483. In 1703 kocht Willem Jan van Dedem 
de vervallen havezate Den Berg en liet er samen met zijn vrouw Gerbregt van Delen het huidige huis 
bouwen, dat in 1705 gereedkwam. Op de gevel en op de vazen van de toegangspoort zijn hun 
alliantiewapens te zien.  
 
Na het overlijden van de kinderloze mr. Alexander baron van Dedem in 1983 is Den Berg 
ondergebracht in de Van Dedem Den Berg Stichting. In 1985 is het huis gerestaureerd. De gebouwen 
zijn gedeeltelijk bewoond en de blauwe zaal in het hoofdgebouw is onder meer een trouwlocatie.  
 

• Loop na het huis over het pad links van de weg, steek bij de witte afsluitboom RA de weg over en 
loop RD, een zandweg. Houd rechts aan, karrenspoor naar links negeren.  

9. Op de Y-splitsing ga je schuin LA, houd links aan, ga op de volgende Y-splitsing schuin RA 
omhoog. Ga het 1e smalle pad LA langs akkers.  

• Aan het eind ga je LA over de klinkerweg (Millingersteeg), aan het eind daarvan RA over de 
spoorweg, daarna LA naar het station. 

 


