
63Reuzegroot landgoed / Delden

Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Delden
Stationsweg 1
7491 CE Delden
Coördinaten: 52°15’36” N   6°42’48” E

Horeca:
In centrum

't Hoogspel 
Bornsestraat 1
7495 VL Ambt Delden

1. Vanaf spoor gezien aan rechterkant stationsgebouw RA,  
schelpenpaadje, en daarna RD (Van Nispenweg). Op kruising RA 
(Van Wassenaerweg), spoor onderdoor, blijf weg 500m volgen.  
Op driesprong bij huisnr 51 schuin RA omhoog (Beckumerweg). 
Direct na brug LA, weg langs kanaal, en in flauwe rechterbocht 
RD, volg na hek grasbaan/weg langs kanaal. Let op: 300m na 
komvormige bocht RA en daarna LA, halfverharde landweg.  
50m na bank RA (Oelerschoolpad), u gaat 2 dammetjes over.  
Op T-kruising, met links sloot en brugje, RA. Op hoek van gras/
akkerland met rechterbocht meegaan. Op boerderijerf LA, volg 
landweg. Aan einde op asfaltweg LA en verderop RD! blijven gaan, 
zandweg naar Oelersteeg 24. Na flauwe linkerbocht RD en erf van 
boerderij over. Na gras/akkerland loopt landweg bos in. 30m na 
linkerbochtje op grassige weg RA, weg wordt kort na boerderij  
wat breder en loopt tussendoor akker/grasland.
 
2. Aan einde RA. Op ongelijke kruising ook RA, volg lange land-
weg ruim 1½ km. Tegenover boerderij 3 LA, landwegje.  
Kort daarna asfaltweg schuin oversteken en via hek RD bos in. 
Aan einde op zandweg LA. Let op: vóór asfalt RA, volg graspaadje 
langs diepe greppel (l), wandelen is hier toegestaan. Aan einde  
op brede zandweg RA en na ruim 200m schuin LA (Nijlandsweg).  
Na 400m RA (Kloetenweg). Na een kleine km op zandwegenkrui-
sing LA (Oelerweg). Na 300m op kruising RA (Schuttenweg).  
Aan einde, voor kanaal, LA (Kanaaldijk). Boven RA brug over  
en een flink stuk RD blijven gaan.

Anders dan de (oude) NS-wandeling loopt deze wandelroute door het 
uitgestrektere en rustigere zuidelijke deel van het enorme landgoed Twickel. 
Over romantische slingerpaadjes, boerenerven, hier en daar langs een 
beekje en over talrijke rustige veld- en boswegen wandelt u via het gezellige 
stadje Delden naar het imposante kasteel Twickel.  
 
Door het prachtige kasteelpark, met bossen en beekjes, kuiert u weer naar 
het station. Op de bebouwing na loopt de route over een flink aantal 
onverharde paden en wegen.
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3. Op rotonde RA (Bernhardstraat), tegenover huisnr 47 LA  
(St. Annabrinkstraat), blijf weg volgen. Na spoor RD (Kerkpad) en 
aan einde RA (Peperkampweg). Aan einde LA (Spoorstraat, staat 
verderop). Aan einde RA, winkelstraat, en na huisnr 32 bij pleintje 
LA (Markt). Direct na kerk LA (Achter de Kerk) en aan einde RA 
(Noordwal). Op kruising LA. In linkerbocht RD!, brug over snelweg 
over, volg daarna halfverhard pad. Aan einde RA, volg links van 
weg grindvoetpad, wordt klinkervoetpad, onderweg ziet u links.  
Na muren van kasteelmoestuin (l), op kruising met Aw2346, RA. 
 
4. 50m na pleintje voor kasteel schuin LA, grindpad, en kort 
daarna op kruisinkje RD, negeer zijpaden. Na ruim 500m, direct 
na brugje, RA, volg paden langs beek (r), ook in rechterbochtje. 
Pad gaat wat naar links, bij Ap11484 RD, snelweg onderdoor, en 
aan einde van fietspad RA brug over. Ga links van weg lopen want 
bijna aan einde van flauwe rechterbocht moet u links aanhouden 
(Greekerinckskamp). Nu RD blijven gaan naar het station.


