WANDELROUTE STATION DALFSEN – DE WITTE GANS
Het pad is gemarkeerd met de internationaal gebruikelijke markering voor
doorgaande wandelpaden: een witte en een rode streep onder elkaar
(basisteken: 10 x 10 cm). Er is met name op die punten gemarkeerd waar
twijfel over de juiste route zou kunnen bestaan: bij of vlak na splitsingen en
kruisingen. Vóór richtingsverandering wordt dikwijls het dubbele teken
aangebracht. In situaties die aanleiding kunnen geven tot twijfel over het
juiste routeverloop wordt soms ook het kruisteken gebruikt, dat aangeeft
dat u zich niet op de juiste weg bevindt.
De markering is hoofdzakelijk aangebracht op verkeerspaalties,
lantaarnpalen, hekken e.d. Op lange ononderbroken stukken is regelmatig
een herinneringsmarkering (basisteken) geplaatst. De routebeschrijving, het
hiernaast weergegeven kaartje en de markering in het veld ondersteunen
elkaar. U moet zich dus niet uitsluitend op één ervan verlaten. Vooral de
markering is kwetsbaar, aangezien paaltjes en merktekens nog wel eens
sneuvelen. Houdt daarom de routebeschrijving onderweg goed bij.
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Vanaf de spoorwegovergang de Heinoseweg op. Bij Havezathe 'Den Berg'
(het Info-bord Havezathe Den Berg staat op de parkeerplaats) rechtdoor de
grindweg volgen. Circa 100 m voorbij het weiland aan de linkerkant,
linksaf. Vanuit het bos op de klinkerweg rechtdoor. Op de asfaltweg
rechtsaf, Heinoseweg. Bij een monumentaal toegangs-hek rechtsaf het
Aalshorsterpad op. Aan het einde linksaf de asfaltweg op. Nu langs het
kasteel. Op de asfaltweg rechtdoor en in een rechtse bocht, linksaf de
halfverharde weg volgen. Op een splitsing voor een weiland rechts
aanhouden en aan het einde van dit pad met een bocht mee naar links. Na
50 m op een vijfsprong het pad stomp rechts kiezen tot een heuvel met een
huisje erop. Linksom de heuvel heen en het pad rechtdoor kiezen. Aan het
einde van de boslaan stomp linksaf over een aarden wal met
voetgangerssluis en op de brede onverharde weg rechtsaf. Aan het einde
rechtsaf de bosrandweg volgen. Bij Y 13190 rechtsaf de Heinoseweg op.
Voor u ziet u Herberg de Witte Gans.
(bron: routebeschrijving etappe Dalfsen – Ganzenpan, Maarten van Rossumpad)
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