
Voetslaanroetes by Deelfontein 
Bereikbaar vanaf die gastehuise en kampterrein. 
 
Die Deelfontein kampterrein is een van 4 kampe wat deel vorm van ‘n 60 km-netwerk van 
voetslaanpaaie, die Vredefort Meteorietstaproete. Sonder om op die hoofroete te stap, kan 
besoekers aan Deelfontein ‘n groot verskeidenheid van daguitstappies vanaf beide die 
kampterrein en die gastehuise doen.  
 
Roete tussen gastehuise en kampterrein. Afstand: 1 km. Van die gastehuise na die 
kampterrein is daar twee roetes: Volg die donga tot by die wegwyser nommer 27. Draai links 
teen die hang van Derdeberg tot by die volgende wegwyser (28). Hou hier reguit aan op die 
kontoer. Die kampterrein is 300 m verder. Alternatiewelik, stap met die plaaspad tot by die 
kampterrein.  
 
Die Derdeberg kruinroete. Beginpunt: Kampterrein. Afstand: 2 km. Die voetpad klim teen die 
hoë rant, Derdeberg, agter die gastehuise en die kampterrein uit. Vanaf die kruin is mooi 
uitsigte in alle rigtings. Teen die suidelike hang van die rant lei die voetpad tussen steil kranse 
tot ‘n wegwyser (28) bereik word. Na links lei dit terug na die kampterrein, na regs word die 
vallei en die gastehuise bereik.  
 
Die kort valleiroete. Beginpunt: Kampterrein. Afstand: 4 km. Volg die wegwyser eers na 
Baskop via Sweet Home, dan 30m verder na Deelfontein Vallei. Stap al langs die suidelike 
hang van Derdeberg. By die wegwyser 28, stap aan na die vallei. In die donga, by die volgende 
wegwyser (27), stap reguit aan en kruis die pad. Die voetpad klim geleidelik teen die suidelike 
rant (Witrant) uit na die volgende wegwyser (13). Draai hier links op die hoofroete, oor die 
koppie met ‘n mooi uitsig oor die noordelike Koepel. Stap verder deur ‘n dig begroeide vallei 
terug na die kampterrein.  
 
Die lang valleiroete. Beginpunt: Kampterrein. Afstand: 4,5 km. Begin soos vir die kort roete 
hierbo, maar na 30m vanaf die boskamp, hou reguit aan en volg die voetpad oor die kruin. Net 
na die kruin, draai by wegwyser 16 links en klim steil teen die kranse af tot by die wegwyser 28 
halfpad teen die suidelike hang. Van hier, volg dieselfde roete as hierbo. 
 
Die kort koppie-roete. Beginpunt: Kampterrein. Afstand: 2 km. Neem die hoofroete in die 

rigting van Baskop en Thwane. Volg die tekens na Thwane (suid). Die voetpad lei deur digte 
doringbos en klim dan teen die koppie agter die plaashuis uit. Van hier is daar mooi uitsigte na 
noord en wes, en oorblyfsels van stellings uit die Boereoorlog. Die voetpad daal aan die 
oostekant van die koppie af. By die wegwyser (12), draai links en binne 20 treë weer links. By 
die volgende wegwyser (10) is jy terug op die voetpad na die kampterrein.  
 
Die koppie-roete. Beginpunt: Kampterrein. Afstand: 3 km. Neem die hoofroete in die rigting 
van Baskop en Thwane. Volg die tekens na Thwane (suid). Die voetpad lei deur digte 
doringbos en klim dan teen die koppie agter die plaashuis uit. Van hier is daar mooi uitsigte na 
noord en wes, en oorblyfsels van stellings uit die Boereoorlog. Die voetpad daal aan die 
oostekant van die koppie af. By die wegwyser (12), stap aan tot by die wegwyser (13) en draai 
regs na die vallei. Stap verby die wegwyser (27) in die donga tot by die vurk (28) teen die 
suidelike hang van Derdeberg. Hier is ‘n keuse: Neem die direkte roete terug na die 
kampterrein, of neem die effens langer kruinroete oor die rant.  



 
Die Witrant kruinroete. Beginpunt: Gastehuise. Afstand: 4 km. Begin by die wegwyser (18) 

onder Oom Hannes se plaashuis. Stap in die donga op tot by die volgende wegwyser (27), en 
draai regs na Witrant. By die volgende wegwyser (13) halfpad teen die hang, draai weer regs. 
Die voetpad lei geleidelik teen die hang tot by die kruin. Van hier is daar mooi uitsigte in alle 
rigtings, ook oor die suidelike vlakte tot by Vredefort. Aan die westelike punt van die rant daal 
die voetpad skerp tot by die hoofspruit van die ou plaas Deelfontein waar dit deur die rant 
breek. By die wegwyser (14), draai regs na Deelfonteinvallei. Die voetpad verloop langs en 
gedeeltelik op die plaaspad en eindig weer by Oom Hannes se plaashuis. Hierdie roete kan ook 
met 2 km verleng word deur vanaf die donga-wegwyser (27) nie regs te draai nie, maar links, 
verby die kampterrein, oor die koppie, om teen die hang van Witrant by wegwyser (13) aan te 
sluit by die bogenoemde beskrywing.  
 
Die twee-rante-roete. Beginpunt: Kampterrein of gastehuise. Afstand: 6 km. Die beskrywing 

begin by die kampterrein. Volg die Derdebergroete oor die kruin. By die wegwyser (28) teen 
suidelike hang, draai regs na die vallei. Volg die donga tot by die wegwyser (18) by Oom 
Hannes se plaashuis. Draai hier links na Mooihoek. Die voetpad volg die plaaspad tot amper by 
die grootpad en draai net voor die hek links. By wegwyser (14), draai links teen die hang van 
Witrant uit. Die voetpad klim teen die rant uit tot by die kruin, van waar mooi uitsigte in alle 
rigtings, ook oor die suidelike vlakte tot by Vredefort, moontlik is. Die voetpad volg die kruin tot 
by die eerste nek, en daal dan geleidelik tot by die vallei. By die volgende wegwyser (13) is 
daar ‘n keuse: Stap reguit aan na die kampterrein oor die koppie, of draai links deur die vallei 
terug na die gastehuise. (Dit mag makliker wees om hierdie roete in die teenoorgestelde rigting 
te loop!) 
 
Die Thwane-roete. Beginpunt: Kampterrein. Afstand: 11 km. (Toestemming nodig). Volg die 

wegwysers na Thwane (suid). Die voetpad klim geleidelik teen die suidelike rant uit, steek die 
grens na die buurplaas Steenkampsberg oor, en gaan deur interessante steentydperk-klipkrale. 
Dit verloop deur ‘n donga met hoë bloekombome en klim dan geleidelik teen die rug van die 
hoogste berg in die suidelike Koepel, Dwarsberg, uit. Ook hier is klipkrale te sien. Vanaf die 
kruin van Dwarsberg is die mooiste uitsigte oor die Koepel moontlik. Aan die hange van 
Dwarsberg kom ook die grootste stand in die Vrystaat van suikerbosse (Protea caffra), een van 
die vele oorblyfsels van fynbos in die Koepel, voor. Van hier lei die voetpad langs die kruin van 
die rant terug na die kampterrein.  
 
Die Mooihoek-roete. Beginpunt: Gastehuise. Afstand: 12 km. (Toestemming en sleutels 

nodig). Begin by Oom Hannes se plaashuis. Volg die wegwysers na Mooihoek al met die 
plaaspad tot amper by die hek. Voor die hek, draai links en by wegwyser (14), stap aan na 
Mooihoek en Baskop. Die voetpad steek die hoofpad oor en verloop dan aan die suidekant van 
die rant, al langs indrukwekkende kwartsietkranse tot by die kruin. Aan die ander kant is die 
afgeslote valleie van Mooiplaas. Die voetpad daal tot in die smal sy-vallei, deur ‘n digte bos, en 
verby boesmantekeninge. Die voetpad maak ‘n groot boog in die wye Mooiplaas-vallei en klim 
dan tot net onder die nek van die westelike rant. By die wegwyser (20), draai regs na Sweet 
Home. Die roete loop deur die lengte van die vallei, verby rotspoele (ongelukkig meestal 
droog!) waar die spruit deur die rant sy weg gebaan het. By wegwyser 5, draai links na Baskop 
en gaan deur die hekkie (wat gesluit is). By wegwyser 29, draai regs na Deelfontein en volg die 
voetpad tot by die gastehuise en die boskamp. Die ruïne van die ou Sweet Home-opstal lë op 
linkerkant net voor die kruising met die grootpad. Na die grondpad word die koppie bestyg en 



Mike se damwal oorgesteek. Dit lei verby die dam, deur die bos, tot by Oom Hannes se 
plaashuis, en verder na die boskamp.  
 
Die Mooihoek-roete (Alternatief). Beginpunt: Kampterrein of  gastehuise. Afstand: 10 km. 

(Toestemming en sleutel nodig). Volg die wegwysers vanaf die kampterrein na Mooihoek. Volg 
die voetpad oor die koppie na die kruin van Witrant, oor die hoofpad na Mooihoek. By 
wegwyser 17, draai regs verby die rotstekeninge. By wegwyser 5, draai regs, gaan deur die 
hekkie (wat gesluit is) en volg dan dieselfde pad langs die dam as die vorige roete.  
 
Die Baskop-sirkelroete. Beginpunt: Kampterrein of  gastehuise. Afstand: 28 km. 

(Toestemming en sleutels nodig). Volg die wegwysers na Mooihoek en Baskop tot by Baskop 
se plaashuis op die Vaalrivieroewer en dan weer terug via Sweet Home na Deelfontein. Hierdie 
roete is baie uitputtend en lank en word slegs vir uiters fikse stappers wat lus het om minstens 
8 ure te stap, aanbeveel! 
 

 


