Het Gunnepad
lengte:
start:
honden:
route:
auteur:

14 km
Herberg De Witte Gans, Heinoseweg 30 te Dalfsen
Honden welkom
Circa 65% van de route gaat over onverharde paden en wegen
Famke de Boer van Alteveer met Floortje van Bussum

Gunnepad is een waterrijke wandeling van circa 14km, over merendeels onverharde
paden die begint en eindigt bij Herberg De Witte Gans in Dalfsen. U banjert langs
kanalen en weteringen, over boerenland en ontdekt landgoed De Gunne met haar
statige lanen. Bij het begin- en eindpunt is horeca.

Routebeschrijving:
1. Verlaat het parkeerterrein van de Herberg naar links de HEINOSEWEG op. Na
50m linksaf de MOEZENBELTWEG en na 100m, voor de klimberg, de eerste
onverharde weg rechtsaf. Bij een splitsing links aanhouden, de DOEVELERSTEEG
volgen tot het einde. Linksaf de
TIBBENSSTEEG tot het OVERIJSSELSCH
KANAAL volgen. Hier rechtsaf. Het
kanaal volgen tot de BOLDERBRUG. Hier
linksaf de brug over en volg de
TWENTSEWEG. Na een houten bank het
eerste pad rechts inslaan, bij een bordje
OPENGESTELD en een klaphek. Volg het
pad langs de weide. Aan het einde
gekomen linksaf het bos in. Pad blijven
volgen. Kort nadat het terrein aan de
linkerkant open is geworden op een
driesprong linksaf. Even verder rechtsaf
door een hek een lange rechte laan in.
2. De laan komt uit bij een wetering. Hier linksaf, aan de rechterkant van het water
gaan lopen. Rechts ligt de havezate De Gunne. Passeer een weg, ga rechtdoor en
blijf de wetering volgen. Aan het einde van het weiland gekomen buigt de
wetering naar rechts. Na 50 meter linksaf de zandweg naar rechts volgen.
Uitgekomen op een drukke asfaltweg linksaf. Bij de boerderij aan de rechterkant
rechtsaf de VELDHOEKERWEG in. Negeer de doodlopende weg. De
VELDHOEKERWEG kruist de OUDE DALFSERWEG en vervolgens de DELMTERWEG.
3. Na huisnummer 8 wordt de VELHOEKERWEG gekruist door een smal pad naar
links en een zandweg het veld in. Het Stoevenpad gaat hier rechtsaf. Het Gunnepad
links het pad in met aan de linkerkant een struikage en rechts akkerland. Passeer
een klinkerweg. Het pad is een halfverharde weg geworden. Als de weg naar rechts
buigt linksaf het bos in. Aan gekomen bij een meersprong van halfverharde wegen
de route vervolgen door de tweede weg van rechts in te slaan. Deze weg komt
vervolgens uit bij de Haarweg. Dit is routepunt 6 van het Stoevenpad. Hier linksaf
de HAARWEG op. Ter hoogte van een elektriciteitshuisje rechtsaf een veldweg in en

deze volgen tot aan het kanaal. Bij het kanaal rechtsaf tot de sluis. Deze oversteken
en het kanaal naar rechts volgen. Na ca. 200m bij een paaltje met huisnummer 3
een weg naar links ingaan. Deze komt uit op een brede zandweg de LANGSWEG,
hier naar links. De weg wordt een laan. Als de weg geasfalteerd is geworden een
bruggetje naar rechts nemen. Het pad volgen tot een asfaltweg, de BOSRANDWEG,
hier naar links. Bij een splitsing, als de weg bij een bankje naar rechts buigt de links
aanhouden. Doorlopen tot de Herberg DE WITTE GANS in zicht komt.

