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Wandeltocht langs de geheimen van de Ierthe (12 km) 
 

Start en einde route: vanaf Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museum Palthehof / Hist. Ver. Ni’jluusn van vrogger 
Westeinde 3 
7711 CH  Nieuwleusen 
Telefoon: 0529 485 255 
E-mail: info@palthehof.nl 

Historische Kring Dalfsen 
Historisch Centrum 'Ab Goutbeek' Trefkoele + 
Ruigedoornstraat 108 
7721 BR  Dalfsen 
Telefoon: 0529-436611 
E-mail:info@historischekringdalfsen.nl 

Beeldrechten 
Historische Kring Dalfsen en Historische Vereniging Ni'jluusn van vrogger hebben geprobeerd auteurs- 
en beeldrechten te regelen. Zij de menen nog zekere beeldrechten te kunnen doen gelden, worden 
verzocht contact op te nemen met secretariaat@historischekringdalfsen.nl of secretaris@palthehof.nl 

 
 
 

In het kader van DNA Dalfsen is in elke kern van de gemeente 
Dalfsen een fiets- en een wandelroute samengesteld.  
 
Voor u even alle prachtige routes op een rijtje gezet 
 
Dalfsen 
Dorpswandeling in oud Dalfsen, In de spiegel van het verleden, 2 km 
Fietsroutes rond Dalfsen, over het pontje, ± 25 km 
en over de stuw Vechterweerd, ± 28 km  
Hoonhorst 
Wandeltocht: De geheimen van de Ierthe, 12 km 
Fietstocht: Langs de geheimen rondom Hoonhorst, 25 km 
Lemelerveld 
Wandelroute: Een historisch ommetje in en om Lemelerveld, 5 km 
Een historische fietsroute in en om Lemelerveld, 20 km 
Nieuwleusen 
Gedichtenwandeling Nieuwleusen, 5 of 8 km 
Fietsen door het heden en verleden van Nieuwleusen, 30 km 
Oudleusen 
Wandelroute Oudleusen, ± 11 km  
Fietsroute boerderijnaamborden Oudleusen, ± 37 km 
 
 

 

Zie ook: dnavandalfsen.nl 

 Deelname aan de wandeling is op eigen risico; let goed op het verkeer! 

 
     Route-aanduiding 

   Spelregels: RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor 

 Let op!     Parkeren    Even uitrusten      Horeca  interessant punt   QR-tegel 

Samenstellers: 

Henk van der Beeke 
Willy Dekker 
Kees Koopman 
Herman Lankhorst 
Dick Weelink  
Yvonny te Woerd 
 

VEEL PLEZIER 
 

C o l o f o n 
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Starten finish Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst  
 
U loopt richting zuiden De Lage Weide op. Deze weg gaat over in de Tibbensteeg,  
 
U komt over de Marswetering 
 

Marswetering 
De Marswetering loopt van Vilsteren langs Hessum, Den Aalshorst, Hoonhorst, Lenthe en komt bij Langeslag 
(Laag Zuthem) in het Overijssels kanaal. Vroeger was het een prachtig klein riviertje, dat kronkelde door het 
Sallandse landschap. Aan weerskanten stonden oude knotwilgen. Het had geen stuwen en er was altijd 
stromend water. Dat water was zo helder dat vrouwen er hun was in opspoelden. 
In de jaren zestig werd de Marswetering verbreed, de bochten werden er uitgehaald en de knotwilgen 
werden verwijderd. Om het water op peil te houden werden er stuwen aangebracht. Door de breedte, 
diepte en de goede bemaling zijn er geen overstromingen meer. Momenteel is men volop bezig stukken van 
de Marswetering weer in zijn natuurlijke toestand te herstellen 
 

Zodra u de Marswetering bent gepasseerd, ziet u links aan de zuidzijde van de wetering een (voormalige) 
boerderij staan. 
 

Vondst van de bronzen bijl 
 

Tijdens werkzaamheden op zijn bouwland aan de 
Blauwedijk nr. 6 in Lenthe vond Gerrit Jan Westerkamp 
een bronzen kokerbijl. Deze bijzondere bijl is gemaakt in 
de Bronstijd (4000 jaar geleden). Brons werd gemaakt 
van koper waaraan tin is toegevoegd. Jarenlang lag de 
bijl op de schoorsteen. Na het overlijden van Gerrit Jan in 
1996 is de bijl in gezet gekomen van zijn dochter. Zij 
heeft de vondst aangemeld bij het Archeologisch depot 
in Deventer. 
 
U laat de Blauwedijk links liggen. Op deze driesprong stond vroeger ook al dit huis. Het was een café. 
 
Er is nog een oud gedicht van bekend: 
 
Hier aan de Blauwedijk 
Zit ik niet rijk 
Maar schenk ik in 
Voor klein gewin 
Lekkere bitter 
Lekkere klaar  
Bij Zacheus Oostelaar 
 
Blijf de Tibbensteeg ongeveer 1 km volgen 
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De Stoom 
 
Op Tibbensteeg nr. 5 woonden vroeger 3 
vrijgezelle broers van der Vechte. De naam De 
Stoom was een begrip op de Hoonhorst, een 
bijnaam van die gebroeders, die volgens 
verhalen afkomstig was van hun vader, die er 
om bekend stond dat hij er altijd de gang in had, 
zogezegd altijd onder stoom lag, of zoals 
sommigen zeiden, stoom in de broek had.  
Anderen beweren dat het kwam omdat vader 
van der Vechte pijp rookte, en hoe drukker hij 
was hoe meer rook, alsof hij onder stoom lag.  
En nog weer anderen beweerden dat hun 
bijnaam te danken was aan het feit dat zij immer 
met machines in de weer waren zodat het ook 
daarmee wel eens stoomde. 
 
Op “de Tibben” oefende ze een boerenbedrijf uit en daarnaast hadden ze een loonbedrijf 
en handelden ze in alles wat los en vast zat. Zij hebben ook bij de sloop van de oude kerk 
van Hoonhorst in 1964 de spits omvergehaald . Dit was een enorm spektakel. 
 
 
Bij de kruising met de Slennebroekerweg gaat u rechtsaf . 
 
 

Het Meulemans 

 
Het “Meulemans”, bouwjaar vòòr 1900. 
 

In 1226 had de Bisschop van Essen de voogdij over de Essense goederen, waartoe deze boerderij behoorde 
In 1612 staat de boerderij in de boeken van de stad Zwolle onder de naam “Erve Molemans”.  
Vanaf circa 1680 tot heden is het een boerenbedrijf. Nu heet het “erve Meulemans” . 
In de 2e Wereldoorlog is de boerderij door oorlogshandelingen verwoest. Door de Wederopbouwdienst is er 
weer een nieuwe boerderij gebouwd. 
Nu woont er de familie Jalink. 
 
 
Deze weg blijft u 1,3 km volgen, bij Molenhoekweg linksaf . 
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Rechtsaf Hagenweg op en LA slaan vóór de N35 . 
 
Hier moest men vroeger tol betalen 
 
Doorlopen tot aan het kanaal en dan rechtsaf 
onder het viaduct door.  
 
Hier ziet u de Ganzepanbrug, oorspronkelijk een 
draaibrug, later een ophaalbrug. 
 
 
 
 
 
Daarna direct weer RA naar de parallelweg. U loopt langs Fakkert mengvoeders en gaat LA de Hagenweg op. 
 

Erven Pothof en Hoitink 
 
De Hagenweg is een erg oude weg. OP de 
kadsterkaart van 1832 staan 2 erven vemeld.  
Nr. 16, Pothof en nr. 22, Hoitink, behoorden bij de 
hof van Ierthe. Waarover straks meer. 
 
 
 
 
 
In een bocht naar links gaat u rechtsaf een doodlopende weg in (voorbij nr. 22)  
 
 
 
 
 
 
Even verder links was erve ’t Ende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 150 meter gaat u rechtsaf en blijft dit pad volgen langs de boerderijen. U bent nu op de Iert(h)e 
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Hof Iert(h)e 
 
De Hof Ierte (Ierthe) in de buurtschap Lenthe is een 
koninklijk hof. Het was voor 947 onder het bewind van 
de Koning en Keizer  Het hof was in leen gegeven aan 
het stift in Essen (Duitsland), een klooster voor dames 
van adellijke afkomst. Bij het hof Ierte behoorden 
ondermeer tien boerderijen in Lenthe, vier in Emmen 
en vier in het kerkdorp, alles in Dalfsen 
 

Links in de berm ligt een QR-tegel met info 
over de hof van Iert(h)e 

 
 
 
 
 
Op een militaire kaart uit 1847 staat zelfs een 
watermolen afgebeeld 
 
 
 
 
 

Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf richting de stoplichten van de N 35   
 
Bij de stoplichten gaat u rechtdoor de Koelmansstraat op. Let op links van de weg blijven lopen. 
 
 
 
Waar nu de parallelweg is, direct rechts, 
was voeger café het Bruine paard. Er was 
een smederij en een tankstation. 
 
 
 
Jongeren kunnen er zich er geen 
voorstelling van maken maar voor ouderen 
is zo’n plaatje een mooie herinnering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de eerst volgende kruising is een schuilhut met informatie. 
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Schuilhut “De Kapelle” op kruising van de Oude Twentseweg en een koningsweg  
 
De Twentseweg was al vanaf 1276 een belangrijke handelsweg en postweg van Kampen via Zwolle naar 
Twente. De weg loopt door het gebied Lenthe en kruist daar de Koelmansstraat, van oorsprong een oude 
koningsweg naar Essen, later de Vechtersteeg. Op de hoek heeft in vorige eeuwen mogelijk een 
wegkapelletje gestaan, zoals die veel voorkwamen bij belangrijke kruisingen van wegen 
 

 
Millingersteeg  
  Bij de bank ligt een QR-tegel met 

     Informatie over Twentseweg en koningsweg. 
 

Links aan de Molenhoekweg stond vroeger een molen, gebouwd in 1529. De Lenthermolen is helaas 
afgebroken begin 1901. Er zijn geen afbeeldingen van deze 
molen. 
 

Rechts ziet u de Lenther Es 
 

Links stroomde eeuwen geleden ergens de Vecht 
 

De bijzondere gezusters Kris 
 
De gezusters Kris, Trees, Mina en Dina zijn dochters van 
Christiaan Lauers, van beroep scharenslijper. 
Zij werden geboren rond 1900 in een woonwagen aan de rand 
van het bos en begraven in Hoonhorst. Ze hadden de bijnaam 
Kris, naar de voornaam van hun vader Chris. 
 

De 3 zussen zijn bij elkaar 
gebleven en eind jaren 20 
van de vorige eeuw als 
huishoudsters ingetrokken 
bij een bejaarde 
landbouwer die woonde aan de Koelmansweg, op zijn katerstede "de 
Peggen" van bijna 25 are. De zussen zijn later in het bezit gekomen van de 
katerstede. Het boerderijtje, nu Koelmansstraat nr. 69 

 
Mina ging met haar fiets, met daar achteraan gebonden een 
melkkarretje, de wijde omgeving af en kwam s' avonds laat meestal terug. 
Het karretje was dan vaak afgeladen vol met allerlei spullen waar zij 
waarde in zag.  

De gezusters Kris 
 
U blijft de Koelmansstraat volgen. Bij de Marsweg rechtsaf 
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Eerste pad linksaf langs de Marswetering 
 

Dit is het Marspad. Het was vroeger een kerkepad. 

 
Aan het einde linksaf richting Hoonhorst en Anjerpunt. 

 
Kunstwerk “Volte” 
 
Het dansend paard van Jos Dorix uit Neer op de rotonde van het 
kerkplein. 

 
De kern Hoonhorst en de RK-kerk 
 

Bij de molen van Fakkert ligt een QR-tegel met 
informatie over de molens van Dalfsen. 

 

Het oude huis Hoonhorst, de Hohenhorst to Lente in 
Daelvessemer kerspel, wordt in 1382 genoemd. De spieker met 2 
bouwhuizen had een bijbehorende Erve Hoonhorst. Reeds in 1770 
kocht de R.K. parochie Dalfsen een stuk grond uit het bezit voor 
het bouwen van een kerk en pastorie ineen, een kerkhuis genoemd. In 1790 zal het oude huis zijn 
afgebroken. Het huis Hoonhorst werd in 1893 gebouwd en bestond uit een huis en een koepel. Er werd ook 
een "terrein tot vermaak" aangelegd. Het tegenwoordige huis Hoonhorst ontleent zijn naam aan een veel 
ouder huis. Dit lag meer oostwaarts aan de zuidkant van de weg die naar de buurtschap Millingen leidt. 
 
Na de beeldenstorm ontstond er in Hoonhorst een schuilkerk. Uit de verre omtrek gingen ze hier in het 
geheim ter kerke.  

 
In café Kappers hangen twee schilderijen van de vroegere RK kerk en het eerdere Kerkhuis. 
 

Einde wandelroute Anjerpunt/ Café restaurant Kappers Hoonhorst 
 

 

 


