Midwinterwandeling 2021
Welkom in het dorp Hoonhorst.
Leuk dat je deze wandelroute wilt gaan lopen!
De wandeling start bij de Molen van Fakkert te Hoonhorst. Auto´s kun je parkeren op het kerkplein.
De route is ongeveer 9 km. Deelname is op eigen risico.
De route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens en gaat voornamelijk over onverharde paden.
Let goed op wanneer u een verharde weg moet oversteken en loop langs de linkerkant wanneer de route
de verharde weg volgt. Veel wandelplezier!
1)

Verlaat het molenterrein en sla linksaf.

2)

Op het Kerkplein linksaf de Kerkstraat in, die even voorbij De Potstal buiten de bebouwde kom
overgaat in de Oude Vechtsteeg en onverhard wordt.

3)

Bij de splitsing rechts aanhouden (bij wandelnetwerkpaal W37).

4)

Waar de verharde weg begint bij paal W38 rechtsaf.

5)

Aan de rechterzijde zie je Huis Den Aalshorst.
In 1644 bouwde Jacobus Vriesen en Helena van der Beecke hier een ruime spieker, die hij Aalshorst
noemde naar de boerderij in de omgeving. Zijn kleinzoon (de gelijknamige burgemeester van Zwolle)
bouwde op dezelfde plaats in 1720 het huidige landhuis.

6)

De laan volgen tot aan het toegangshek naar Den Aalshorst met de stenen zuilen.

7)

De verharde asfaltweg voorzichtig oversteken en rechtsaf slaan. Hier het voetpad links langs de weg
volgen voor ca. 150mtr.

8)

In de bocht linksaf de onverharde weg op (Maarten van Rossumpad)

9)

Dit kronkelige pad ca. 300 mtr volgen tot huisnummer 21A. Hier tegenover is een Y-splitsing van
wandelpaden. Hier het linkerpad volgen het bos in (routemarkering geel, oranje en rood/wit).
Dit bos heet het Sterrenbos. Het is in ongeveer 1715 aangelegd door de Zwolse burgemeester Jacobus
Vriese, toen eigenaar van Huis Den Aalshorst. Het pad dat je volgt is één van de diagonalen die dwars
door het bos loopt. Sterrenbossen vormen een element uit de barokke tuinarchitectuur. Met hun zichtassen waren ze bij uitstek geschikt voor de jacht, omdat vanuit het middelpunt het overstekend wild op
alle paden kon worden waargenomen. Een sterrenbos werd bij voorkeur aangelegd op een glooiend
terrein. Vanuit het midden kon men aan het eind van de lanen de hemel zien.

10) Aan het eind van het pad linksaf en direct weer naar rechts (routepijlen volgen, om het houten huis);
11) Langs de camping blijven lopen (de camping aan je linkerzijde houden).
12) Aan het einde van het pad de routepijlen naar links volgen, het heuveltje over.
13) Bij de half verharde weg waar routepaal W71 staat linksaf slaan.
14) Deze weg volgen tot je aan de linkerzijde het ´Restaurant Het Boskamp´ ziet.
15) Je bent halverwege en kan even pauzeren bij ´Café Restaurant Het Boskamp´.
Hier kan je uiteraard een consumptie gebruiken.
Van donderdag t/m zondag geopend van 13 – 17 uur (1e kerstdag gesloten)
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16) Bij het verlaten van ´Restaurant Het Boskamp´ de half verharde weg recht oversteken en het bospad
inlopen. Routepaal W70.
17) Na ca. 200 mtr het 1e pad links inslaan.
18) Aan het eind rechts en direct weer links.
19) Aan het eind van dit pad rechtsaf.
20) Aan het eind bij T-splitsing linksaf. Dit pad volgen (het bos uit) tot aan onverharde weg met fietspad.
21) Hier rechtsaf slaan en over de onverharde weg (dus niet op het fietspad) verder lopen.
22) Na ca. 100mtr. bij routepaal W73 (staat naast fietspad) linksaf.
23) Deze bomenlaan (de Bergerallee) 1.100 mtr. volgen.
De Bergerallee is met ruim 3 km de op één na langste zichtlaan van Nederland met zicht vanuit Huis
Den Berg naar beide kanten. Hij begint bijna bij de Vecht, doorkruist een zandrug, kruist de
Marswetering en loopt door tot voorbij de Diezerstraat.

24) Ongeveer 100 mtr. voor de verharde weg linksaf de Oude Vechtsteeg inlopen
25) Bij de verharde weg links langs de weg lopen. Let op het verkeer!
26) In de bocht voorzichtig oversteken en de Oude Vechtsteeg vervolgen (routepaal W19)
27) De weg links aanhouden en het zandpad ca. 1.800 mtr. volgen.
In het weiland aan de rechterhand (net voor 1e flauwe bocht na links) is vorig jaar een Duits
gevechtsvliegtuig geborgen, dat op 30 januari 1944 is neergestort, een Messerschmitt Bf109 G6.

28) Bij route W37 rechts aanhouden, de Oude Vechtsteeg gaat over in de Kerkstraat.
29) Doorlopen tot in het dorp Hoonhorst (kerkplein).
30) Aan de rechterzijde zie je de Molen van Fakkert.
De Molen en de molenschuur zijn elke zaterdag* geopend van 13.30 - 16.30 uur.
Hier zijn diverse meelproducten zoals kruidkoekmix, volkorenmeel en pannenkoekmeel te koop.
(*Op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag is de molen gesloten.)

Hartelijk dank dat je dit jaar aan de wandeling hebt meegedaan.
We zien je graag een volgend jaar weer terug en wensen je
FIJNE KERSTDAGEN en een GEZOND NIEUWJAAR!

