
 

Koloniale wandeling Dalfsen: Jogjakarta en De Mataram 

 

 

 
Start- en eindpunt:  Station Dalfsen 
Parkeerplaats:                Station Dalfsen 
Horeca:                  Grand Café Oud Station Dalfsen 
                       Café Kappers in Hoonhorst 
 
Lengte van de wandeling: 16 kilometer 
Routebeschrijving downloaden: volg de link 
GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Dalfsen 
 

Deze wandeling voert langs twee landgoederen die rond 1800 werden aangekocht door Johannes 
Matthias van Rhijn (1746-1801) oud-resident aan het hof van Mataram op Java.  Het oude Javaanse 
rijk Mataram viel uiteen in 1749 toen Sunan Pakubuwono II van Surakarta op zijn sterfbed het hele 
rijk Mataram overdroeg aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en tevens de VOC verzocht 
zijn opvolger aan te wijzen. Daarop volgde een guerilla oorlog tegen de Nederlanders door 
rivaliserende prinsen. De VOC won deze strijd door een verdeel- en heers politiek. In 1757 werd het 
oude Mataramrijk  in drie vorstendommen verdeeld. Het Mataram waar Van Rhijn resident is 
geweest, was slechts een deel van het oude rijk. Van Rhijn keerde ondanks de onrustige tijden rijk 
terug uit de Oost. Hij kocht twee landgoederen in de omgeving van Dalfsen die hij respectievelijk de 
namen Jogjakarta (Yogyakarta nieuw) en De Mataram gaf. 

De Route 



 

1. Sla als je station Dalfsen uitloopt rechtsaf, houd rechts aan en steek het spoor over. Loop 
langs de weg naar Huis Den Berg. Even voorbij dit landgoed passeer je een slagboom. Sla na 
ongeveer 100 meter de eerste weg rechts in. Even later zie je aan je rechterhand weer Huis 
Den Berg liggen, nu van de zijkant gezien. 

 
2. Loop het pad uit tot aan een zand/fietspad. Rechtsaf slaan en aan het eind van de weg linksaf 

de spoorlijn oversteken. Na het oversteken van de spoorwegovergang, de asfaltweg, de 
Poppenallee, oversteken. Aan de overkant bij wegwijzer Y-16987/1 scherp naar links afslaan 
de zuidelijke Vechtdijk oplopen. Vanaf de dijk heb je een prachtig uitzicht over de 
uiterwaarden van de Vecht. Na 3 kilometer bij P 25152, onderaan de dijk, linksaf slaan de 
Koepelallee op. Deze weg blijven volgen. Negeer de Voetsteeg aan het eind van de weg links. 
Sla na 10 meter linksaf en loop de Mashoeksteeg in, die uitkomt op de Poppenallee. Deze 
asfaltweg oversteken en het bospad recht voor je inlopen. Het eerste pad rechts negeren. 
Loop verder en sla na een bocht rechts een kronkelig bospad in bij W 53. Dit pad komt uit op 
een ander breder bospad. Linksaf slaan en het pad helemaal uitlopen. Sla rechtsaf, steek de 
weg over, en sla het eerste pad links in bij W50. 

 
3. Volg de rode/gele paaltjes route naar het landgoed De Horte. Het pad loopt met een bocht 

naar links naar het witte ophaalbruggetje dat toegang geeft tot de Horte. Loop het bruggetje 
over en ga de tuin in. Je ziet meteen het voormalige landhuis Yogyakarta liggen. Loop de tuin 
linksom rond en verlaat deze weer via het witte ophaalbruggetje. Sla rechtsaf en loop met 
een bocht om ’t Witte Huis heen. Sla direct rechtsaf het bospad in. Aan het einde van dit pad 
weer naar rechts. Vanaf hier weer de rood/gele route volgen. De observatiepost rechts 
negeren. Aan het eind van deze weg bij W52 rechts afslaan en de rode paaltjes route volgen. 
Bruggetje over en hier linksaf slaan (rode route verlaten). Op de T-splitsing naar links.  

 
4. Aan het einde van het pad staan twee zuilen die de ingang van het voormalige landgoed  

Mataram markeren. Rechtsaf slaan. Je komt weer uit op de Poppenallee. Rechtsaf slaan en 
vervolgens weer rechtsaf slaan het Mataram zandpad inlopen.  

 
5. Rechts zie je door de bomen heen de geheel verbouwde villa De Mataram liggen dat begin 

20e eeuw is gebouwd op de plaats van Van Rhijns landhuis. Blijf het Mataram zandpad volgen 
met de gracht aan de rechterkant. Het zandpad gaat over in een verharde weg, de 
Mataramweg, blijf deze weg met een bocht naar rechts volgen tot bij W32 Emmertocht 
sloot. Sla hier linksaf en volg dit prachtige pad dwars door de weilanden tot in het dorp 
Hoonhorst. Aan het einde van het pad linksaf slaan en doorlopen tot de splitsing bij de molen 
midden in het dorp. Hier naar rechts, je loopt nu langs Café Kappers waar het goed toeven is. 
Een aanrader. 

 
6. Even voorbij Café Kappers linksaf het kerkplein oversteken en de Kerkstraat inlopen. Deze 

blijven volgen tot Y-splitsing. Links aanhouden en dit pad uitlopen tot aan het eind en daar 
scherp naar links afslaan. Volg dit pad en sla het eerste pad rechts in dat door het bos loopt. 
Blijf rechts aanhouden en loop door tot je op een asfaltweg uitkomt. Sla linksaf en loop naar 
het spoor. Steek de spoorlijn over en wandel naar de parkeerplaats bij het station. Einde van 
deze koloniale wandeling. Ook in het Grand Café Oud station Dalfsen is het goed toeven.  

 
 
 

 


