Kastelen route Diepenheim
(ca. 17 kilometer)

U kunt de auto gratis parkeren op het boerenerf bij de Twentse Boerin.
In Effink’s koffiehuuske kunt u zelf een kopje koffie, thee of warme
chocolademelk maken.
Effink’s koffiehuuske is dagelijks open van zonsopgang tot zonsondergang.
Gebruikte afkortingen
LA = linksaf
RA = rechtsaf
O = oversteken
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verlaten zuivelboerderij LA
eerste zandweg LA
na spoorweg overgang RA
het fietspad blijven volgen (rechtsaanhouden)
einde fietspad LA (brug over)
de brug over, bij witpaaltje met blauw nr 1
(a.d. rechterhand) RA
7. Eerste bospad LA
8. Eerste pad RA
9. op de kruising LA
10. dit bospad blijven volgen tot eind en dan RA
11. Einde bospad LA
12. Deze Grotestraat blijven volgen en vervolgens links aanhouden, richting
Goor (wordt Goorseweg)
13. Einde Goorseweg oversteken, Nijhuizerlaan
14. Deze laan blijven volgen
15. Op splitsing, na kasteel Nijenhuis, links aanhouden
16. Einde weg LA (Prinsendijk)
17. Op kruising Prinsendijk/Kleidijk, RA
18. In de bocht, zandweg LA (wandelen toegestaan, groenbordje
Opengesteld)
19. 1e kruising LA
20. deze weg blijven volgen, u gaat de brug
over.
21. Na de brug RA

22. Einde zandweg LA, bankje a.d. rechterhand (klinkerweg
Weldammerlaan, u ziet na ca. 50 m Kasteel Weldam a.d. rechterhand)
23. Na het kasteel gaat u het tweede pad RA (na het bankje)
24. U dient het paadje langs het weiland te volgen
25. Einde pad Oversteken
U ziet hier de Kapel van landgoed Weldam. Deze wordt nog steeds gebruikt
door de Anglicaanse gemeenschap en voor de inzegening van huwelijken.
26. De verharde weg blijven volgen tot eind, hier RA
27. Einde weg LA Twente kanaal oversteken
28. Over de brug LA (Meenweg)
29. Op splitsing linksaanhouden, dus langs het Twente kanaal
30. Het pad blijven volgen tot eerste pad RA
(spoorweg overgang)
31. Einde zandweg RA
32. Deze weg blijven volgen, eerste boerderij RA

