Gecorrigeerde tekst bij wandelroute 4 “Van Ommen naar Dalfsen”.
Routeaanduiding 1 t/m 16 is ongewijzigd. Daarna de onderstaande gewijzigde
aanwijzingen.

17. In Vilsteren rechtsaf en voorbij de molen (rechts) en het kasteeltje (links) 1e weg rechtsaf op het
fietspad bij Y 16985/1 (Stuwe pad)
18. Pad loopt langs oude Vechtarm naar de stuw Vilsteren. Plusminus 100 meter voor de stuw linksaf
de zandweg langs de Vechtarm op. (volg aanduiding Maarten van Rossum pad)
19. Bij de splitsing van zandwegen rechts aanhouden langs de Vechtarm. Na 100 meter links
aanhouden en op viersprong links aanhouden naar de boerderij. Bij en na de boerderij gaat de
zandweg over in een verharde weg en deze volgen tot T-splitsing. Hier linksaf gaan (Markeweg).
20. Bij huisnummers 19 en 21 rechtsaf bospad in en voorlangs “Huize Hessum” lopen. Dit pad blijven
volgen tot eind bij T-splitsing.
21. Op T-splitsing linksaf en na ca. 40 meter rechtsaf het bospad in. Dit pad blijven volgen tot eind bij
T-splitsing.
22. Op T-splitsing linksaf en na ca. 50 meter rechtsaf (Fazantenbosweg).
23. Einde weg rechtsaf langs de speeltuin. (linksaf komt men bij horecabedrijf “Madrid” met o.a. een
kopie van de Nachtwacht). Na ca. 50 meter linksaf langs de afrastering met gaas en vervolgens weer
linksaf. Na ca. 80 meter rechtsaf naar het bospad. Langs de slagboom en het bordje “opengesteld –
landgoed Rechteren”.
24. Na ca. 100 meter rechtsaf het bospad in.
25. Na ca. 250 meter aan het eind van het pad linksaf.
26. Dit pad blijven volgen en net voorbij de slagboom op de zandweg naar links. 50 meter verderop
rechtsaf langs de slagboom weer het bospad in.
27. Dit bospad volgen tot deze bij de klinkerweg komt. Hier linksaf de klinkerweg op.
28. Einde klinkerweg rechtsaf op de Tolhuisweg en fietspad volgen tot kasteel Rechteren.
29. Op de driesprong bij Y 1798/1 linksaf (Dalmsholterweg) en na spoorwegovergang bij P
22058/001 rechtsaf (Diezerstraat)
30. Na ca. 200 meter rechtsaf het bospad in. (volg hier de aanwijzing van het Maarten van Rossum
pad)
31. Aan het einde van het pad op zandweg rechtsaf en meteen na de watergang de zandweg linksaf
volgen (Houtmars)

32. De Houtmars gaat over in de Milligensteeg. Aan het eind hiervan bij de zitbank linksaf op de
klinkerweg (Rietmansweg).
33. Na ca. 80 meter rechtsaf de Oude Vechtsteeg (zandweg) in.
34. Einde zandweg rechtsaf naar asfaltweg en deze rechtdoor volgen naar “Huize Den Berg”.
35. Voor Huize Den Berg langs de asfaltweg vervolgen naar het station Dalfsen.

