Rondje Vilsteren
Een wandeling om het kerkdorp Vilsteren
We lopen vandaag om het kleine plaatsje Vilsteren heen. Met de Engelse landschapsstijl
vol verrassingen. Ook beklimmen we een kleine heuvel. Twee historische huizen liggen
op de route: Huize Hessum en Huis Vilsteren.
Routebeschrijving
1. Met Herberg De Klomp in Vilsteren in de rug ga je LA en daarna neem je de eerste LA,
Borrinkdijk. Voorbij de kerk ga je RA, Vilsterse Allee, langs paaltjes.
- Aan het eind langs paaltjes de weg oversteken en LA het fietspad op. Na
transformatorhuisje ga je RA, een smal pad. Aan het eind schuin RA, zandweg met
fietspad.
- Je ziet bij R11 rechts een oude Vechtarm en blijft het brede zandpad volgen. Dit
zandpad buigt na een paar bochten af van deze Vechtarm en het fietspad. Je blijft op het
zandpad lopen.
- Op de splitsing hou je rechts aan. Je komt uit bij een nevengeul van de Vecht. Hier ga je
LA.
2. Op de viersprong na de waterpartij en bij de boerderij ga je LA en daarna op de Tsplitsing - einde klinkerweg - RA, klinkerweg (Baarslagweg).
- Je komt uit bij de verharde weg (bij R35) en je gaat RA. Na ca 200 meter ga je LA het
eerste bospad op.
- Kort hierna ga je op de eerste viersprong RA, een smal paadje. Aan het eind van dit pad
ga je LA, het pad tegen de heuvel op.
- Na deze heuvel ga je aan het eind RA op T-splitsing. Je negeert de zijpaden. Op
splitsing bij schutting links aanhouden. Het wordt een smal pad langs hekwerk. Je volgt
het pad tot je uitkomt op een breed halfverhard pad, Bosweg. Hier ga je LA.
- Je passeert een vakantiepark. Bij R31 ga je RD langs een speeltuin en kort voor de
verkeersweg ga je bij R30 LA.
- Na R30 volg je het pad en je negeert zijpaadjes. Je komt uit op een Y-splitsing. Hier ga
je RA een breed pad op, Fazantenbosweg.
- Aan het eind van dit pad ga je bij R36 LA op de T-splitsing. Meteen hierna ga je RA, een
bospad.
- Aan het eind van het pad - op de T-splitsing - ga je LA en meteen hierna ga je RA, een
paadje met een slagboom.
- Je passeert nu Huize Hessum.
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- Je steekt de oprit over en vervolgt het pad. Je steekt daarna de verharde weg over en
passeert een aantal huizen en je volgt smal paadje/strookje langs afrastering van
camping De Moat.
- Je komt uit op de Tolhuisweg. Hier ga je LA het fietspad op.
3. Bij huisnummer 33 steek je de weg RA over en je gaat het brede zandpad op.
- Na de onbewaakte spoorwegovergang (pas op voor trein!) hou je links aan op de Ysplitsing. Op de eerste kruising bij R14 ga je LA, zandweg.
- Meteen daarna op de schuine kruising ga je RD. Je neemt de eerste LA en gaat de
spoorwegovergang over. Eerste pad RA, na weiland. Dit pad RD volgen tot de asfaltweg,
daar ga je LA. Voor de bocht ga je RA, langs het Uutbloaspunt (met zelfbediening). Deze
zandweg volgen. Bij een toegangspad met slagboom naar een meertje aan je
rechterhand ga je schuin LA, tot je bij een sloot uitkomt.
4. Hier ga je schuin LA. Je komt langs een slagboom uit bij asfaltweg Vilsterseweg. Deze
steek je over, je beklimt het talud en gaat op het fietspad LA.
- Je neemt via voetgangerssluis het eerste pad RA en negeert zijpaden, rechts heb je
zicht op de Vecht. Op de viersprong bij het klaphekje ga je RA, een stijgend bospad. Na
bankje daalt het bospad weer.
- Op een Y-splitsing ga je RA. Hierna ga je op de volgende Y-splitsing LA. Via een
rododendronbosje en een trap kom je uit bij de kluizenaarshut.
- Voor de kluizenaarshut ga je RA en daarna neem je de eerste RA. Na de slagboom ga
je RA, links zie je daarna een meer. Dit brede pad volg je. Je loopt om het meer heen met
dit pad.
- Na water op splitsing rechts aanhouden. Aan het eind van het pad - op de T-splitsing ga je LA (rechts bord 'Natuurterrein, geen toegang').
- Je neemt het tweede pad scherp RA, een smal klimmend pad. Je passeert een
theekoepel.
- Na de theekoepel hou je steeds links aan, met links uitzicht op Vilsteren, rechts passeer
je een heuveltje met bankje, de 'kurkentrekker'.
- Je komt aan het eind via een voetgangerssluis uit op het brede pad waar de wandeling
op de heenweg langs kwam. Je gaat hier LA bij R11.
- Je komt weer uit op de Vilsterseweg. Je gaat hier LA. Rechts zie je het landhuis en de
kerk en links zie je de molen. Uiteindelijk zie je rechts Herberg De Klomp.

In 'Wandelen in het Vechtdal' neemt Max de Krijger je mee in twaalf verschillende rondjes
stroomafwaarts langs de Overijsselse Vecht. De gids is te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

