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U kunt de auto parkeren aan de Parallelstraat of G.W. Spiegelstraat.  
 

Wandelpad Oudleusen (11 km) 
 

Start en finish bij de Protestantse kerk in Oudleusen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 WV = weg vervolgen 

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

Samenstellers: 

Plaatselijk Belang Oudleusen 
Henk van der Beeke 
Dick Weelink 

VEEL PLEZIER 
 

C o l o f o n 

mailto:info@palthehof.nl
mailto:info@historischekringdalfsen.nl
mailto:secretariaat@historischekringdalfsen.nl
mailto:secretaris@palthehof.nl


 Wandelpad Oudleusen  
 

2 
 

 
       

Wandelpad Oudleusen (11 km) 
 

Start en finish bij de Protestantse kerk in Oudleusen 
 

U kunt de auto parkeren aan de Parallelstraat of G.W. Spiegelstraat. 
 

Op de grens van nat en droog 
 

Oudleusen kenmerkt zich door ruimte, rust en 
natuur. Een gebied dat mede dankzij haar 
ligging aan de Vecht een rijke geschiedenis 
kent. Zowel mensen als dieren leven van 
oudsher graag op de grens van water en land. 
Daar kunnen ze hun prooi vinden en bejagen 
en tevens een goed heenkomen zoeken.   
 
 
 
 

 
 
Aan de zuidkant van Oudleusen de oude es 
met daarachter de uiterwaarden van de 
Vecht. Aan de noordkant het vroegere 
veengebied, waar tot in de vorige eeuw nog 
turf werd gestoken. De heide heeft 
inmiddels plaatsgemaakt voor weiden.  
 
 
 
 

 
De heideplaggen, vermengd met mest, 
werden door de eeuwen heen gebruikt op de 
glooiende dekzandruggen, die hierdoor 
jaarlijks zo’n centimeter werden opgehoogd. 
Zo ontstonden de Leusener es en de Holt es. 
Deze essen strekken zich uit tot aan de 
noordkant van de Hessenweg, maar werden 
op enkele plaatsen afgegraven. Al met al is er 
in de loop van de jaren een gebied ontstaan 
waar u urenlang kunt struinen langs 
uiterwaarden, oude essen, bossen en 
zandverstuivingen. 

Op de hoek G.W. Spiegelstraat/J. Schaapmanstraat 
staat  de “Marketafel ” met veel info over de 

geschiedenis van Oudleusen     
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1 De Kerk 
Onder architectuur van Jan Jans werd in 1952 de kerk gebouwd. De ‘gedrongen’ 
toren is 14,20 m hoog. In 1989 werd bij de toren het beeld ‘Gevleugelde Stier’ 
van Heleen Levano geplaatst.  De stier is de symboolgestalte van de evangelist 
Lucas, van wie een tekst op de memoriesteen staat. Ten zuiden van de kerk 
stond vroeger herberg De Landskroon, ten oosten de openbare school en een 
eindje verder het Evangelisatiegebouw. De Oudleuser kom schoof op naar het 
westen, maar de oude molenstomp herinnert hier nog aan hoe het ooit was.  
 

In het trottoir  voor de kerk treft u een QR-tegel aan met meer 
informatie 

 
U staat in de in de Schaapmanstraat met de rug naar de kerk  
 
Einde straat LA, Parallelstraat                                  
 

Evangelisatiegebouw 
 
 

 
In het trottoir  voor huisnr. 12 treft u een QR-tegel aan met meer 

informatie over de verdwenen  molens van Dalfsen. 
       De molen van Garssen 
  
In de bocht naar rechts RA  het (fiets) pad door de tunnel volgen 
 
Door de tunnel einde pad LA, de parallelweg van de Hessenweg 
 
1e weg RA, Om de Landskroon 
 

 
 
2 De Olde Grave 
 

Waar eens boerderij De Olde Grave 
(gracht) stond, werden omstreeks 1970 bij 
afgraving van een kleine es sporen van een 
middeleeuwse nederzetting (900 na Chr.) 
gevonden, waaronder een boomput. Het 
boerenerf er tegenover is bekend als Het 
Heijink. Ooit was dit erf eigendom van het 
Binnengasthuis in Zwolle, bedoeld om 
armen en zieken tijdelijk als gast op te 
nemen. Ds. Lammert Jan Hulst (in 1874 
geëmigreerd naar Amerika, Illinois) werd 
op dit ‘Hilligen Geest Erve’ geboren (1825). 
Ds. Lammert Jan Hulst is een navolger van 
ds. A.C. van Raalte uit Ommen, de eerste 
predikant van de in 1835 hervormde Kerk. 

 
LA 1e zandweg, Holleweg.  Hier vindt u een cultuurhistorisch informatiebord  
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3 Holleweg 

Het gebied Om de Landskroon vormt een 
komvormige holte achter de es. De Holleweg 
(vroeger: Zandsteeg) slingert zich tussen de 
es door naar de uiterwaarden. Langs deze 
oude, uitgestoven weg, werd het vee heen en 
teruggedreven. Tijdens de ruilverkaveling 
werd de weg bijna een meter opgehoogd. 
Vroeger wierpen de boeren er een dam in als 
het Vechtwater hoog kwam. Tegenover de 
Holleweg zijn enkele rivierduinen bewaard 
gebleven. Westelijk is het restant van een 

oude Vechtarm herkenbaar. De Oude 
Oever (aangelegd in het winterbed) laat 
zien hoe de oorspronkelijke Vecht de 
bochten uitsleep. 
 
 

  Hier groeit het zeldzaam langbladig ereprijs,  Veronica longifolia. 
 
 
LA  bij T-splitsing van zandwegen (Oude Oever) 
 
 
 
 
 
 
 
RA  bij T-splitsing (Maneweg), RA eerste verharde weg (De Stuw)  
 

 
4 Hotel Mooirivier  
 
In de duinenrij westelijk van de stuw kwam in 
1953 naar ontwerp van Jan Jans kamphotel 
De Vechtstroom tot stand. In 1970 werd dit 
De Bron, een conferentiecentrum voor 
christelijke organisatie en kerken, dwars door 
alle denominaties heen. De groei van dit 
centrum maakte sinds 1985 een overlap met 
de zakelijke markt noodzakelijk. Sinds 2008 is 
de focus vooral op de zakelijke congresmarkt 
en op de particuliere markt gericht. Een 
ruime en sfeervolle lobby, 90 comfortabele 
hotelkamers, een uitstekend restaurant, 12 
zalen en veel buitenruimte maken van 
Mooirivier een uniek hotel. 
 
LA  Na huisnummer 19. Vanaf hier het Havezatenpad volgen (gemarkeerd met het rood-wit teken) tot 
openbare weg bij café De Stuw (Maneweg) 
 
 Voor een bezoek aan de stuw gaat u hier nog niet LA maar nog een klein stukje RD  
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5 Stuw en vistrap 
 
In 1896 werd begonnen met een plan tot 
het bedwingen van de Vecht. In totaal 
werden 69 bochten afgesneden. De lengte 
van de Nederlandse Vecht werd van 90 km 
teruggebracht tot 60 km. In het begin van 
de vorige eeuw werden daarbij tevens 
stuwen geplaatst. De Vilsterse stuw is nu 
geautomatiseerd. De vistrap helpt 
paailustige vissen het hoogteverschil van ± 
1.5 meter te overbruggen. De Vecht telt wel 
dertig verschillende soorten vis en is erg in 
trek bij sportvissers. Sinds 1930 weten 
kampeerders het gebied bij de stuw te 
vinden. 
 
RA  de Maneweg op (weg gaat over in een zandweg)  
 
RA  eerste verharde weg (Kemminckhorstweg) 

 
6 De Kemminckhorst 
 
Oostelijk van de stuw, naar de Maneweg ligt in feite een oude oever. 
Hierin werd klokbekeraardewerk (4000-2000 v. Chr.) aangetroffen. 
Verderop aan de Vecht ligt de oude schippersherberg De 
Kemminckhorst die al van voor 1700 bekend is. Het erf grenst aan het 
moerassige Hongerveld (‘de Maone’).  
 
 
 
 
 
 
 
 

LA bij de eerste zandweg  
 
(waar “Vecht Horst” op twee witte stenen staat)  
 
LA voor bordje “Erf, geen vrije toegang” (bospad, betreden toegestaan)  
 

RA bij einde kronkelend bospad  
 
 
 
     Het Hongerveld 
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7 Hongerveld (‘de Maone’) 
 
 
 
 
 
 
Hier vindt u zeldzame planten als 
pimpernel, zaagblad, veronica en de 
vechtanjer, maar ook veel vogels en 
vlinders zoals de zilveren maan en de 
kwartelkoning. 
 
 
 
 
 

 
WV bij een haakse bocht naar links  
 
LA  bij einde pad (Steenbeltweg)  
 
LA  op de parallelweg van de N340.” 
  
 
 
U kijkt rechts nu op de vroegere herberg 
het Zwarte Paard, als Dortmansvoorde al 
genoemd in 1457. In de naastgelegen 
wal vond men daar de ‘laag van Usselo’, 
ontstaan door de toendrabrand van 
12500 v. Chr., op een groot deel van het 
noordelijk halfrond. 
 
 
 
 
RA het (fietspad)  door de tunnel volgen 
 
RA na de tunnel, LA de parallelweg van de N340 
 
LA 1ee weg (Op ’t Holt) 
 
LA einde weg 
 
LA bij T-splitsing van zandwegen (Hekmansweg)  
 
RA 1e zandweg (Oude Hessenweg)  
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8 Ottemenisten 
 
Komend vanaf de Spokkeriete zijn in het 
bos achter de Ottemenisten (de 
zandbelten) enkele bomkraters te vinden. 
Een in nood verkerende Engelse 
bommenwerper liet hier in één klap alle 
bommen vallen. De Ottemenisten (de 
zandbelten)  vormen het speeldomein van 
Oudleusenaren. Jonge kinderen hollen er 
de heuvel af, de zandverstuiving in, of 
glijden er ’s winters na sneeuwval met een 
sleetje naar beneden. De zandbelten zijn 
onder invloed van de Vecht ontstaan. 
 
RA bij eerste zandweg (Oldenhoeksweg)  
 

U kunt vanaf hier de route met ± 2 km inkorten. U gaat rechtdoor en gaat verder met punt 10 
 
OS bij T-splitsing, schuin naar links en naar de rechteroever van de brede sloot  
 
RA  bij het bord “Privé pad, niet bestreden”, een kronkelend pad in  
 

9 Nieuw bos 
Het (opengestelde) landgoed ’t Peters bestaat 
uit ruim 10 ha bos, dat in 2006 werd aangelegd 
en wordt gecombineerd met een waterberging 
van 0,7 ha. De doelstelling is drieledig: 
houtproductie, natuurontwikkeling en 
recreatie. Het bomenbestand bestaat voor 45 
procent uit inlandse zomereik, voor 20 procent 
uit grove den en voor 15 procent uit berk. 
Verder staan er fijnspar, els, lariks en vindt 
men aan de rand struiken: krent, hazelaar en 
zoete kers. Voor het verkrijgen van wat volume 
zijn enkele tamme kastanjes en Amerikaanse 
eiken geplant. Ook zijn er nog drie 
kikkerpoelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA  bij T-splitsing (Oosterkampen)  
 
RA  eerste weg (Oude Hessenweg)  
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Bij het bankje treft u een QR-tegel aan met informatie over de Hessenweg 
 

10 Oude Hessenweg 

De Oude Hessenweg, waarlangs vroeger de zware Hessenkarren 
gingen, ligt aan de noordelijke rand van het Oudleuser 
essencomplex. In de vroegere ‘Goosstege’ (richting N340) stond vele 
jaren een wagen. Hier woonde zwerver Willem Buis, naar men zegt 
van adellijke afkomst. Lopend trok hij door deze contreien. Een kistje 
met handelswaar op zijn rug en ondertussen aan palen voelend om 
te kijken of hij ze kon gebruiken als brandhout. Willem Buis overleed 
in 1961, in zijn wagen. In dezelfde steeg woonde ook vrij lang een 
andere zwerver, ‘Zwager’, eerst in een boerenschuur, later in een 
eigen wagen.  
 
U vervolgt de Oude Hessenweg in westelijke richting 

 

RA  bij T-splitsing (Westerkampen)  
 
LA eerste weg (Schoolweg)  
 
RA eerste weg (Muldersweg)  
 
LA  eerste straat (Roggeland)  
 
RD  na linker bocht in de straat.  

 
11  Oorlogsmonument 
 

Op 20 oktober 1943 stortte noordelijk van het dorp Oudleusen, 
niet ver van het Plaggenveld, een Engelse bommenwerper neer. 
Hierbij kwamen de zes bemanningsleden om het leven. Plaatselijk 
Belang Oudleusen heeft in samenwerking met de gemeente een 
gedenkteken gerealiseerd aan het Roggeland. Dit gedenkteken 
werd op 12 april 2005 onthuld. De heer Jolliffe, een zoon van één 
van de omgekomen vliegers, heeft het gedenkteken inmiddels 
meerdre keren bezocht.  
 
Bij het oorlogsgedenkteken het wandelpaadje in.  
 
RA bij het bereiken van de straat. (Honingland) LA bij T-splitsing (Veldkampje)  
 
RA bij einde van de straat (Schoolstraat) en vervolgens LA (J. Schaapmanstraat) 

 
Einde route bij de Protestantse kerk in Oudleusen  
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