Routebeschrijving Damespad Overijssel / Vechtdal
Een rondwandeling van 12 km incl. oversteek met de pont of 17 km zonder pontoversteek

Startpunt: Theater De Stoomfabriek Dalfsen, Koninginneplein 2, Dalfsen
-

Vanaf Stoomfabriek lopen we naar de Blauwe Bogen Brug, het kenmerkende kunst werk dat
meteen in het oog valt als je Dalfsen binnen komt.
- We gaan de brug over richting rotonde.
- Bij de rotonde linksaf, de Rechtersedijk op, tot Kasteel Rechteren in het zicht komt.
- Bij het Kasteel Rechteren rechtdoor richting Vilsteren. Dit is de Tolhuisweg.
- Na 1 km staat aan de linkerkant een picknickbankje links. Sla hier links af, de Markeweg in.
- Markeweg vervolgen tot afslag Veerweg. (ca 2 km)
- Ga linksaf de Veerweg in.
- De Veerweg vervolgen tot Gradie Noordmanweg.
- Sla rechtsaf over het veerooster (let op, want de stalen spijlen staan een eind uitelkaar!)
- Weg vervolgen naar het pontje en vaar de Vecht over. *)
- Weg vervolgen rechtdoor aan de andere kant van de Vecht.
- Sla rechtsaf de heuvel op.
- Ga linksaf aan het einde van deze weg.
- Na ongeveer 150 m aan de linkerkant is Theehuis de Stokte. Een goede plek om te pauzeren.
- Na Theehuis de Stokte linksaf en weg vervolgen.
- Bij Y-splitsing rechts aanhouden.
- Ga na 50 m rechtsaf, het zandpad op
- Weg vervolgen, het zandpad gaat over in verharde weg ( Keizersteeg)
- Bij splitsing linksaf en weg vervolgen tot aan de volkstuintjes.
- Sla linksaf het Vechtpark in. Zie nrs 18 en 16 op het paaltje
- Het gehele pad in dit park vervolgen, langs de Vecht en het Haiwatta activiteitengebouw tot
aan de ringweg Dalfsen
- Sla hier linksaf (Handig om even de weg over te steken anders loopt u tegen het ver keer in.
Veiligheid voor alles!)
- Loop richting de Blauwe Bogen Brug naar de Stoomfabriek.
Einde van de rondwandeling wandeling Damespad Overijssel / Vechtdal

*) Alternatieve route als het pontje niet vaart
Als de oversteek met het pontje niet mogelijk is ( ’s winters) maak je een extra lus.
(omweg van ca 5 km).
Bij het picknick bankje ga je linksaf de Markeweg op.
- Deze weg vervolgen tot aan Baarslagweg.
- Ga linksaf Baarslagweg op. Dan na ca 500 m bij de boerderij linksaf langs de schuren.
- Dan na 150 m linksaf de Oude Oever op, bij Hotel Mooi Rivier.
- Deze weg geheel volgen totdat je bij Theehuis de Stokte bent aangekomen.
Daarna volg je de route zoals op de Routebeschrijving Damespad Overijssel/Vechtdal is aangegeven.

Extra Info bij de route Damespad Overijssel / Vechtdal
Geschiedenis Theater Stoomfabriek Dalfsen, de voormalige Stoomcichoriefabriek.
Gelegen aan de oever van de Vecht was de voormalige
Stoomcichoreifabriek perfect geplaatst voor het produceren van
Cichorei. De aanvoer van de cichoreiwortels geschiedde per boot en aan
water voor de stoommachines was geen gebrek. De Witte Villa en de
Stoomcichoreifabriek werden in de 60er jaren van de 19e eeuw gebouwd toen Berend Hendrik
Egberts, een jonge ondernemer uit Winterswijk, op zoek was naar een geschikte locatie om zijn
fabriek uit te breiden. Het ging de fabriek voor de wind tot er in 1929 een felle brand kwam die
nauwelijks geblust kon worden door een bevroren Vecht als gevolg van de ongebruikelijk strenge
vorst dat najaar. In 1948 werd de fabriek verkocht aan de firma Buisman. Hierna ging het
bergafwaarts, de productie werd eerst naar India verplaatst en in 1965 werd de productie in Dalfsen
stilgelegd.Na een periode van leegstand, zijn nu de Stoomfabriek en de Directeursvilla uit de as
herrezen en zorgen zij voor een heel ander soort bedrijvigheid aan de Vecht: een avondje theater
voorzien van heerlijk eten en drinken en als uitvalsbasis voor de Roze vrouwen van het Damespad.

Kasteel Rechteren
Kasteel Rechteren is gesitueerd op een eiland in een dode
rivierarm van de Overijsselse Vecht. Een stenen boogbrug
geeft toegang tot het kasteel. Het is het enige kasteel in de
provincie Overijssel uit de middeleeuwen dat bewaard is
gebleven.Het kasteel is een havezate, gebouwd in de 14e
eeuw. Het kasteel is tot op heden nog steeds familiebezit
en wordt ook nog steeds door nazaten bewoond. Op zijn
18de wist Christiaan Graaf van Rechteren Limpurg (45) al
dat hij kasteel Rechteren in Dalfsen zou erven, het bezit van
zijn tante Elisabeth, die ongetrouwd en kinderloos was. Een zegen én een last. Op monumentendag
is soms de gelegenheid om het kasteel te bezichtigen inclusief de kasteeltuinen.

De Dalfsermop
De Dalfsermop is geen grap maar een streeklekkernij . De Oprechte
Dalfser mop is zelfs bijgeschreven in de inventaris Immaterieeel Erfgoed
Nederland. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder!
Ilse Warringa (Geb. 1975 te Dalfsen)

Organisatoren Damespad Overijssel- Vechtdal
Herma Rengelink en vriendin Jeanet wensen u veel wandelplezier
in het mooie Vechtdal.

