
83Kastelentriootje / Goor

Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Goor
Stationslaan 3
7471 AP Goor
Coördinaten: 52°13’50” N   6°35’4” E

Horeca:
In centrum Goor en Diepenheim

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/931/4663

1. Vanaf stationsuitgang RD (De Weverij). Aan einde LA en gelijk RA. 
Op kruising LA (winkelstraat). Op ongelijke kruising RD richting kerk, 
Kerkstraat volgend kerk links van u passeren. Na huisnr 107 LA 
(Heijinksweg). Na huisnr 44 volgt rechterbocht en daarna bij klinkers 
links aanhouden naar onbewaakte overweg (wordt tunneltje) en spoor 
over/onder (Waterhoeksweg). Loop brede, bochtige grindlandweg van 
300m uit. Aan einde zandweg RD oversteken, direct na beek op 
graspad LA en blijf dit graspad langs beek (l) met alle bochten 
meegaand volgen. Waar wandelroutepaaltje staat met pijlen naar 
rechts kunt u dit ook doen, u snijdt dan een beekbochtje af. Na stukje 
grasland aan einde LA, asfaltweg, na 20m RA naar dijk en daarop RA, 
wordt na gemaal asfaltweg met fietspad langs kanaal. Na een kleine 
km, bij paardenbordje 68, voor taartpuntvormig bos, rechts aanhou-
den. Passeer dat bos links van u, pad komt wat verderop langs spoor. 
Voor onbewaakte overweg (wordt tunneltje) LA, fietspad langs spoor. 
Na een kleine km links/rechts-knik over greppeldam volgen, ca 100m 
daarna linkerbocht volgen en volg voor kanaal rechterbocht.

2. Na stukje kanaal, bij picknickplaats, RD brugtalud opklimmen en 
LA brug over (u kunt ook naar rechts en bij overweg via brugoprit 
kanaal oversteken). Na afrit, 50m na picknickbank, bij huisnr 1 
paaltje RA. Aan einde voor boerderij RA, volg linkerkant van grasland, 
wordt graspad langs draadhek (l).  

Wandelend door de landelijke omgeving van Goor komt u langs drie 
prachtige kastelen: Huize Diepenheim, kasteel Nijenhuis en kasteel 
Weldam. Niet alleen van deze kastelen, maar ook van de daarbij horende 
landgoederen zult u genieten. U wandelt daarin over rustige asfaltwegjes, 
stille landwegen en romantische bospaden. Na het centrum van Goor kuiert 
u over een beekgraspad en langs het Twentekanaal naar het eerste (zeer 
uitgestrekte) landgoed Diepenheim.  
 
Na de koffiestop in Diepenheim volgen de andere twee landgoederen. Het 
laatste stukje door Goor wandelt u nog even langs een prachtig park.  
Op de bebouwing na loopt de route grotendeels over onverharde paden  
en wegen.
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Blijf dit, eerst bochtige, grasland/bosrandpad een kleine km volgen. 
Tijdens recht stuk bij graslandhoek op 1e pad LA, lange rechte 
grassige bosweg, wordt na brugje (een eind verderop) brede beuken-
laan. Op kruising bij 2 weilandhoeken LA. Aan einde RA en aan einde 
ook RA, brede eikenlaan. 20m voor kasteelingang LA en met rechter-
bochtje kerkje links van u passeren. Na kerkje op weg LA, u loopt 
Diepenheim in, blijf deze weg volgen. Na plein RD (Goorseweg, 
richting kasteel Nijenhuis). Op kruising bij Aw2563 RD (Nijenhuizer-
laan). Na ruim 50m RA, grasbaan, en na weer 50m LA brugje over. 
Aan einde LA en op oprijlaan RA richting kasteel. 

3. Voor kasteel met rechterbocht meegaan, daarna op Y-splitsing 
links aanhouden. Aan einde op Prinsendijk LA en kort daarna, na 
boerderij 5, ook LA, landweg met rechterbocht langs weg waar u net 
vanaf kwam. Voor hek met bordje 'Rustgebied' RA, smaller pad.  
Na 100m pad naar links negeren, pad maakt flauwe linkerbocht, 
rechts ziet u die weg weer even. Loop dit pad helemaal uit, maakt 
onderweg bochten (ga in rechterbocht niet per ongeluk rechtdoor 
brugje over). Aan einde op klinkerweg RA. Na 100m op kruising LA, 
zandweg met fietspad. 250m daarna, in flauwe linkerbocht waar 
Prinsendijk overgaat in Prins Mauritslaan, RA (Landgoed Weldam). 
Pas na 200m LA en al na 30m op driesprong RA. Zijpaden negerend 
dit pad van ruim 500m, slingerend langs bos- en graslandranden met 
onderweg rododendronbosjes, uitlopen. Aan einde op klinkerweg LA, 
rechts ziet u kasteel Welddam. 

4. Na heg van kasteel Weldam RA, slingerend pad met rechts hoge 
dikke haag. Let op: waar pad na 300m naar rechts buigt RD blijven 
gaan, volg graspaadje langs grasland (l). Bij weg schuin LA, droge 
diepe greppel oversteken en op fietspad langs die weg LA.  
Bij Aw3637/7 eerst drukke weg voorzichtig oversteken, aan overkant 
RA (Diepenheimseweg), loop over brede grasberm naar en over brug. 
Direct na brugdekleuning RA weg oversteken en RD betontrap af.  
Na 20m LA Goor in. Na ruim 40m RA (Poolspad). Bij wijkrotonde 
schuin LA (Slotpad). Na wat bochtjes op kruising met Kevelhamlaan 
RD (Olijdamlaan). Aan einde RA (Weddehoenlaan). Na huisnr 19 LA 
(Zompepad). Na brugje RA, links achter bomenrand spoor.  
Aan einde LA en voor spoor LA perron op.
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