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Vertrek: (na bezoek aan buitenplaats Vilsteren) 

vanaf de parkeerplaats in noordelijke richting naar 

de kruising Börninckdijk en Vilsterseweg, dit is 

fietsknooppunt (63). Hier rechtsaf: Vilsterseweg. 

Volg deze weg tot (48). Neem de brug over de 

rivier de Beneden Regge. Gelijk na de brug aan je 

rechterhand bevindt zich archeologische kasteel-

heuvel Laerman (dit is aan de Zwolseweg en te 

vinden met de GPS coördinaten: 52.30.40 NB 

en 6.23.34 OL).

Fiets terug naar (63). Ga op kruising rechtdoor: 

Vilsterseweg. Deze weg gaat over in de Tolhuisweg. 

Ga de eerstvolgende kruising op de Tolhuisweg 

rechtsaf: Markeweg. Ga bij de eerstvolgende krui-

sing linksaf: Belterpad. Halverwege dit pad kunt 

u een blik werpen op de achterkant van de Spieker 

Fietstocht: 30 km.

ROUTE 1 - VECHTDAL
Fietstocht 30 km, met 4 bezoekjes van 30 minuten: 

duur ca. 4 uur

Hessum (niet te bezoeken). Fiets terug en neem 

de eerstvolgende weg links: Markeweg. Bij de vol-

gende kruising gaat u linksaf: Markeweg. Volg de 

weg tot aan (85). Vanaf nu de volgende volgen: 

(84) > (82) > (83) > (59).

Voor (84) op de kruising Tolhuisweg en 

Dalmsholterweg ziet u aan de rechterhand kas-

teel Rechteren (niet te bezoeken). Tussen (82) en 

(83) ziet u aan de linkerhand havezate Den Berg. 

Na een bezoek kunt u uw weg vervolgen naar 

(58). Ga links: Poppenalee. Na een eind fietsen 

is aan uw linkerhand de Mataramweg. Hieraan 

ligt landgoed Mataram (niet te bezoeken). Fiets 

nog een stuk door richting de toegangsweg naar 

De Horte. Na een bezoek fietst u terug naar (58) 

> (83) > (59).

STARTPLAATS 

Parkeerplaats bij Landgoedcentrum Vilsteren

ADRES 

Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren

U KOMT LANGS  

Vilsteren, Laerman, Hessum (niet te bezoeken), Rechteren 

(niet te bezoeken), Den Berg, Mataram (niet te bezoeken), 

de Horte, Leemcule

Bij de kruising linksaf: Beatrixstraat. Bij de vierde 

weg rechts sla linksaf: Ruitenborghstraat. Fiets 

door tot voorbij de Kastanjelaan. Al snel aan de 

rechterhand op nr. 2 ziet u havezate De Leemcule. 

Na een bezoek fietst u dezelfde weg terug en slaat 

u bij de eerste kruising linksaf: Leemculeweg. 

Bij de eerstvolgende kruising slaat u rechtsaf: 

Van Lentestraat. Bij de tweede kruising rechtsaf: 

Ruigendoornstraat. Bij volgende kruising linksaf: 

Nieuwe Uitleg. Bij volgende kruising linksaf: 

Westerstraat. Fiets de straat uit tot aan de t-split-

sing. Ga hier rechtsaf: Wilhelminastraat. Bij 

de eerstvolgende weg linksaf: Welsummerweg. 

Volg vanaf hier via Welsummerweg, Brinkweg, 

Keizersteeg en De Stokte LF16b tot aan (90). 

Vanaf nu volgen: (8) > (69) > (60) > (61) > (63). 

Ga bij (63) naar rechts om weer bij de parkeer-

plaats te komen.
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