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Nederland, land van
kastelen en buitenplaatsen
Nederland telt ruim 700 kastelen, buitenplaatsen en
landgoederen en dat is nog altijd een goed bewaard
geheim. Deze typisch Nederlandse historische huizen
en prachtige tuinen zijn veelal door 17e- en 18e-eeuwse
kooplieden en adel bewoond. Ze vloeien voort uit
dezelfde rijkdom en weelde die ook de wereldberoemde
schilderijen van het Rijksmuseum in Amsterdam en het
Mauritshuis in Den Haag hebben voortgebracht. Hoog
tijd om deze weelderige kastelen en buitenplaatsen in de
schijnwerpers te zetten. Ze vertellen samen het verhaal
van indrukwekkende tuinen, historische interieurs met
waardevolle collecties en beroemde bewoners. Een lofzang
op het rijke buitenleven van Nederland door de eeuwen
heen. Voor meer informatie over Nederlandse kastelen en
buitenplaatsen:

www.holland.com/kastelen

Kasteel, Twickelervaart
en Deldener es

D

eze onbewegwijzerde rondwandeling
voert over het grootste particuliere
landgoed van Nederland, Twickel.
Landgoed Twickel telt 4.000 ha en ligt in de
omgeving van Delden in Twente, het oosten
van Nederland. Kasteel Twickel vormt het
middelpunt van het landgoed, dat bestaat uit
bossen, heidevelden, vennen en boerderijen
met akkers en weilanden. De 160 boerderijen
zijn te herkennen aan de zwart-witte luiken.
De route volgt een deel van de Twickelervaart.
De 11 kilometer lange vaart was in de 18e
eeuw nodig om onder andere textielproducten
en eikenhout via de Regge, Vecht, Zwarte
Water en Zuiderzee te kunnen afvoeren. De
komst van betere verbindingen in de 20e
eeuw betekende het einde van de scheepvaart.
Het laatste stuk van de route komt langs de
randen van de grote bolle Deldener es.

Tuinen van Twickel mustsee
Twickel staat ook wel bekend als het Twents
Hof van Eden. En dat is terecht. Tuinen
omringen het kasteel Twickel en tonen
de tuinhistorie sinds de renaissance. Ten
noorden van het kasteel ligt een formele tuin
met oranjerie. Achter het kasteel bevindt zich
een uitgestrekt park in Engelse landschapsstijl
met spiegelvijvers en vele rododendrons. De
parkaanleg is een schepping van generaties.
Naast het kasteel ligt een formele tuin in
de Franse neo-barokstijl met beelden in
jugendstil. De laatste barones, die in 1975
overleed, ontwierp de rotstuin, waar ze
zelf ook graag werkte. De tuinen zijn te
bezichtigen van april tot en met oktober
van woensdag tot en met zondag 10.00u 17.00u. Het park en landgoed (inclusief de
landgoedwinkel) zijn het gehele jaar door te
bezoeken. Nazaten van de barones wonen nu
nog in het kasteel. Dat is ook de reden dat het
gebouw zelf minder vaak bezocht kan worden.
In de zomermaanden organiseert Twickel wel
rondleidingen door het kasteel. Reserveren
hiervoor kan via de website. Kasteel Twickel,
Twickelerlaan 7, Delden, www.twickel.nl

Praktische informatie

D

Start- en eindpunt is het
treinstation van Delden, waar
gratis is te parkeren met de auto.
De wandelroute begint direct vanaf het
parkeerterrein. Voor actuele treintijden
en tickets: www.ns.nl/reisplanner. Het is
mogelijk om online tickets te kopen: ze
worden per ommegaande digitaal verstuurd.

Duur wandeling

Horeca
Er zijn diverse horecagelegenheden in
het centrum van Delden. Op landgoed
Twickel bij boerderij Bokdam kan de
wandelaar zelf koffie en thee maken. In
landgoedwinkel Twickel is koffie te verkrijgen.
De landgoedwinkel is gevestigd tegenover
het parkeerterrein van Kasteel Twickel,
Twickelerlaan 7, Delden. Even van de route af
onder punt 6 bij ’t Hoogspel is ook horeca,
www.hoogspel.com.

De hele route duurt 4 uur en 15 minuten (17
km) en is gemakkelijk in te korten tot 2,5 uur
(10 km) wandelen. Let op: de wandelroute
is niet bewegwijzerd, maar kan goed worden
gelopen met de bijgaande tekstbeschrijving.
Van de totale route voert 75% over
onverharde paden en 25% over verharde
wegen.
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Kasteel Twickel, een
lust voor het oog voor
klein en groot

d

4

2u30m (10 km) | 4u15m (17 km)

3
Twickele
rlaan

Dash

aarsw
eg

Twickelervaart

M

Wandelen over
landgoed Twickel

Lage

Watermolen
Noord

Eschweg

5

6
Landgoedwinkel
Watertoren

LEGENDA
P

Wandelroute

2

Ron

dw

P

Parkeren
Station
P

eg
He

Kasteel
P

M

7

Kasteel
Twickel

koffie en lunch
P

M

P

S

n ge

lose s

tr a

at

Routebeschrijving
Vanuit station Delden linksaf en
de eerste weg rechtsaf, Werdmüller
von Elggstraat. Aan het eind schuin rechts
aanhouden en rechtdoor, Kortestraat. Op
kruising met Zuidwal rechtdoor. Daarna op
kruising bij pleintje rechtsaf, Langestraat.
Na hotel De Zwaan bij P- 23783 linksaf,
Noorderhagen en direct weer rechtsaf,
Rentmeesterlaantje. Via de Laartunnel kom
je op landgoed Twickel. Op Y-splitsing links
aanhouden, halfverhard pad. Pad komt uit op
asfaltweg, hier links aanhouden. Asfalt gaat
over in klinkers.
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Pal voor de ingang naar het kasteel
2 rechtsaf, klinkerweg. Op kruising
rechtdoor. Twee keer een brug over, gaat over
in asfalt. Na de wagenmakerij wordt de weg
weer onverhard, Bornse voetpad. Even daarna
linksaf, een brede bosweg. Steeds rechtdoor.
Asfaltweg schuin naar rechts oversteken en
rechtdoor het bospad blijven vervolgen.
Asfaltweggetje oversteken en opnieuw het
bospad rechtdoor vervolgen. Je loopt verderop
over een heideveld. Vlak voor een boerderij
rechtsaf, asfaltweg. Even voor de asfaltweg
linksaf via voetgangerspassage, een smal
bospaadje. Het buigt naar links en loopt
parallel aan de asfaltweg. Opnieuw via een
wandelsluis kom je uit op een brede zandweg
met fietspad. Hier linksaf, Zenderseweg, brede
zandweg met fietspad. Zijpaden negeren
tot de eerstvolgende kruising.

Op die kruising linksaf. Deze
doodlopende weg gaat in de richting
van een boerderij. Op driesprong rechtdoor,
nu Veldweg. Voor de boerderij meebuigen
naar links over kasseien. Daarna meebuigen
naar rechts over de brug heen en voor de
boerderij linksaf. Deze onverharde weg met
bochten blijven volgen. Langs een slagboom
kom je uit in de bocht van een asfaltweg.
Hier ga je linksaf. Aan het eind rechtsaf,
Meijerinkveldkampsweg.
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➜ Voor de korte route hier linksaf. Zie
verder de groene lijn op de kaart en ga
daarna verder onder 6 bij*) Deze steeds
rechtdoor volgen tot het eind. Hier bij
P-21657/001 linksaf, asfaltweg. In de bocht
voor de brug over de Twickelervaart
rechtsaf bij P-22365/001, zandweg met
fietspad, Grote Looweg.

Bij een volgende brug en P- 22375/001
linksaf, een zandweg met fietspad,
Dashaarsweg. Zandweg gaat bij toegang naar
Erve Braecker over in asfaltweg, hier
rechtdoor. Op kruising daarna rechtsaf,
asfaltweg volgen. Je passeert een boerderij met
bedrijfsgebouwen. Weg gaat over in
halfverhard. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg.
Voorrangsweg oversteken en rechtdoor Lage
Eschweg, zandweg met fietspad. Aan het
eind rechtsaf, Westerholtweg langs de
bosrand.
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Na het passeren van een recreatieterrein
aan je rechterhand neem je, even voor
een asfaltweg, het eerste bospad linksaf langs
een slagboom en een bordje van Twickel. Dit
pad, verderop smaller, steeds blijven volgen.
Na een slagboom op brede zandweg met
fietspad linksaf. Steeds rechtdoor. Na
boerderijnummer 9 op driesprong
rechtdoor, Rijssenseweg. Ter hoogte van
boerderijnummer 11 gaat de weg over in
asfalt. De weg volgen met een bocht naar
links.
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Voorrangsweg (Almelosestraat)
oversteken en bij fietswegwijzer rechtsaf,
parallelweggetje. Eerste brede onverharde
voetpad linksaf. Asfaltweggetje oversteken en
rechtdoor het wandelpad vervolgen. Pad naar
rechts negeren. (Hier naar rechts voor
horeca ‘t Hoogspel.) Bij boerderijnummer 15
wordt het een asfaltweggetje, nog steeds
rechtdoor. Aan het eind rechtsaf, *voetpad
parallel aan de weg. Je passeert aan je
linkerhand informatieboerderij de
Wendezoele en aan je rechterhand de kwekerij
en moestuin. Op kruising met de Bornsestraat
rechtdoor, Twickelerlaan. Je passeert de
Landgoedwinkel.
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Rechtdoor langs het kasteel. Ter hoogte
van huisnummer 4 rechtdoor in de
richting van de brug. Twickelerlaan vervolgen
tot de brug. De hoge brug over en dan op
Ysplitsing rechts aanhouden. Weg oversteken
en rechtdoor, grindpad langs en bordje van
Twickel. Dit grindpad helemaal uitlopen, alle
zijpaden negeren. Je komt uit bij een
asfaltweg. Nog even rechtdoor en je bent terug
bij het station.
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De landelijke kastelenlijn
en andere routes
Landgoed Twickel maakt deel uit van de landelijke kastelenlijn, een selectie van
de mooiste kastelen, landgoederen en buitenplaatsen van Nederland. Probeer
ook één van de andere routes (fietsen of wandelen) langs de mooiste locaties.
Kijk voor gratis downloads op www.holland.com/kastelen (klik op artikel over
routes). Ze zijn hier handig opgemaakt als printbaar formaat en als aparte route
te downloaden. Ook in zwartwit zijn ze goed leesbaar.
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Mede mogelijk gemaakt (financiën en/of content) door:

Ontwerp: De Boer & Van Dorst, Typetank
WolfsWandelplan heeft de lange variant van deze route eerder gepubliceerd als Trage
Tocht. De route is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien de informatie
onjuistheden blijkt te bevatten of wanneer er aanpassingen nodig zijn, kan de organisatie
hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

