Fietstocht: 23 km.

STARTPLAATS

ROUTE TWENTE 1

Bij bezoekersingang van Kasteel Warmelo

Fietstocht 23 km, met 4 bezoekjes van gemiddeld 30
minuten: duur ca. 2,5 uur

Borculoseweg 7478 RV Diepenheim (ligt net buiten de
bebouwde kom van Diepenheim ter hoogte van witte hekken)

ADRES

U KOMT LANGS
Warmelo, Westerflier (niet te bezoeken), Diepenheim (niet
te bezoeken), archeologische kasteelplaats Olidam, Weldam
(niet te bezoeken), Nijenhuis, archeologische kasteelvindplaats Peckedam.
Vertrek (na bezoek aan Warmelo en de theeschenkerij) vanaf de ingangspoort van Warmelo
rechtsaf: Borculoseweg.
Volg LF8b op Krommedijk. Ga bij t-splitsing
rechstaf: Reeënkampweg naar (70) en ga hier
rechtsaf: Sluisweg. Volg LF8b > LF8a > (41). Ga
bij t-splitsing rechtsaf: Deventerdijk. Even voorbij een haakse bocht naar links ziet u, op nr. 10,
Westerflier (niet te bezoeken). Stap even af om
het huis te bekijken vanaf de weg. Fiets daarna
terug en ga linksaf: Deventerdijk. Volg de weg
die overgaat in de Wilgemansweg. Ga bij t-splitsing rechtsaf: Ga bij volgende splitsing linksaf:
Volg LF8b. Na een tijdje kruist u Stedeke. Aan
uw linkerhand, op nr. 1, ziet u Diepenheim
(niet te bezoeken). Fiets naar het toegangshek.
Stap af om het huis te bekijken. Ga niet terug
maar fiets door op het pad langs Diepenheim.
Ga bij t-splitsing linksaf: Raadhuisweg. Ga bij
volgende t-splitsing rechtsaf: Oude Goorseweg.
Na een tijdje, voorbij 1e Zomerdijk (die rechts
ligt) neem de eerste weg links. Ga bij t-splitsing rechtsaf: Hanzendammerweg. Volg het
fietspad. Ga bij t-splitsing linksaf: Oude
Diepenheimseweg naar (33) en ga hier rechtdoor. Ga rechtsaf: Kevelhamlaan. Fiets door tot
aan Slotpad. Hier bevind zich de archeologische
kasteelvindplaats Olidam (GPS coördinaten: N
52.226998, E 6.582034). Fiets na bezichtiging
via Olijdamlaan. Ga rechtsaf: Weddehoenlaan
en daarna linksaf: Zompepad. Ga bij t-splitsing

rechtsaf: Irisstraat. Ga aan eind van Irisstraat
rechtsaf: Haaksbergerweg. Ga aan het einde
van Haaksbergerweg rechtsaf: Rondweg. Let op
neem niet de N346 maar de weg ernaast. Steek het
kanaal over en volg (35) > (34) en ga hier rechtsaf:
Poortweg. Na het passeren van de Poelbeek
neem de 2e weg rechtsaf: Weldammerlaan. Na
een tijdje ziet u, op nr. 5, aan uw rechterhand
Weldam (niet te bezichtigen). Fiets naar het hek
om het huis te bekijken. Fiets daarna door op de
Weldammerlaan. Aan het einde linksaf: Prins
Mauritslaan. Fiets door tot een t-splitsing. Ga hier
rechtsaf: Nijenhuizerlaan. Na een tijdje ziet u in
de scherpe bocht naar links, op nr. 19, Nijenhuis.
Fiets na een bezoek de Nijenhuizerlaan verder af
tot u aan uw rechterhand een watertje ziet. Dit is
de plek van de archeologische kasteelvindplaats
Peckedam (GPS coördinaten: N 52.201177, E
6.563265). Na een bezoek blijf rechtdoor fietsen
op de Goorseweg. Via De Akkers en ga tenslotte
rechstaf: Borculoseweg om weer bij het startpunt te eindigen.
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