FIETSROUTE
GANS

- U volgt de Schaapskooiweg geruime tijd. Voorbij kaasboerderij Heileuver gaat u linksaf
richting Vilsteren: de Achterveldseweg.
- Daarna de eerste weg links: De Vilsterenallee. Links van u ziet u de heidevelden van het
Vilsterse veld, rechts ziet u het grootste gaspompstation van Nederland. Over het spoor
komt u in het dorpje Vilsteren. In het dorp kunt u bij Herberg de Klomp eventueel iets
koels drinken of een ijsje eten
- Wanneer u weer verder fietst, fietst u in de richting van de Molen.
- Na de molen vindt u rechts het Stuwpad. U fietst door tot aan de stuw.
- De stuw is een heerlijke plek om van uw lunch te genieten. Aan de waterkant staan pick
nicktafels maar u kunt natuurlijk ook de schaduw van de bomen opzoeken.
- Na uw lunch steekt u de stuw over. Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf richting
Dalfsen. U bent nu op de Oude Oever.
- De Oude Oever gaat over in de Stokke. U blijft zo dicht mogelijk langs de Vecht richting
Dalfsen fietsen. Bij huisnr 4 (aan uw linkerhand) gaat u linksaf: de Keizersteeg.
- Aan het eind van de Keizersteeg gaat u op de T-splitsing weer links: de Brinkweg
- Aan het eind van de Brinkweg gaat u op de T-splising linksaf: de Welsummerweg.
- Na de Welsummerweg komt u op de rondweg. U steekt deze over en houdt links aan rich
ting het centrum van Dalfsen. Aan uw rechterhand hebt u Brasserie De VII Deugden.
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FIETSTOCHT DE WITTE GANS
De Fietstocht “De witte Gans” heeft als startpunt uiteraard
Herberg de Witte Gans.
- Vanaf de parkeerplaats gaat u rechtsaf de Heinoseweg op.
- Op de kruising gaat u direct weer links, dit is de Bosrand
weg. De Bosrandweg blijft u volgen, na een kleine S-bocht
gaat de weg over in een redelijke zandweg maar na ongeveer
100 meter vindt u aan de linkerkant een schitterend fietspad.
Het fietspad leidt u langs de Schaapskooi, meer informatie
over de schaapskooi kunt u lezen op het informatiebord. Uit
eindelijk gaat het fietspad over in een asfaltweg.
- Op de kruising gaat u links. U fietst nu op de Dalmsholterweg.
- Op de Dalmsholterweg gaat u bij de eerste echte weg rechts,
de Schaapskooiweg.

In Dalfsen hebt u de keus om reeds terug te keren naar Herberg de Witte Gans. Kiest u
hiervoor dan gaat u de Vechtbrug over en fietst richting het station. U fietst om het station
heen en bent dan reeds op de Heinoseweg.
- Indien u uw tocht vervolgt, fietst u langs de de Molen en gaat u via de Beatrixstraat bij
het Wapen van Dalfsen links de Ruitenborghstraat in.
- De Ruitenborghstraat gaat over in de Ruitenborghweg aan het eind van de weg gaat u op
de T-splitsing links: De Broekhuizen.
- Voor de bocht bij Waterschap de Noordervechtdijken gaat u linksaf de dijk omhoog en
steekt u bij de stuw de Vecht over.
- Aan het eind van de weg gaat u linksaf: de Koepelallee. Bij Boerhoes kunt u onder de bo
men thee drinken of een ijsje eten.
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- Via de Zuidelijke Vechtroute vervolgd u uw fietstocht. U komt dan bij de N757. U steekt
deze over
- Daarna gaat u rechts het spoor over.
- Daarna gaat u gelijk weer links.
- Bij het witte hek vervolgt u rechts uw het pad.
- Bij het volgende witte hek gaat u rechtsaf. U bent dan bij Havezathe Den berg. U bent
dan inmiddels op de Heinoseweg.
Op de Heinoseweg kunt u nog een ommetje maken via landgoed Den Aalshorst. U mag door
de toegangspoort en het pad daar volgen. Na het Landgoed is Herberg de Witte Gans nog
ongeveer 500 meter.

