GPS ZES KASTELENFIETSROUTE DIEPENHEIM

Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt,
Wolinkweg 43 7273 SL Haarlo - 0545-261 308 mobiel 06 4651 3026

NAAM VAN DE ROUTE:
SOORT ROUTE:
LENGTE VAN DE ROUTE:
STARTCOÖRDINAAT:
RIJRICHTING:
AANTAL WAYPOINTS:

HORECA

Kastelenfietsroute diepenheim.gpx)
GPS-Fietsroute
± 55 km
N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt rechtsaf)
eerste deel vnl. noord, daarna vnl. zuid
10
01 Startpunt/Eindpunt
02 het riviertje de Berkel
03 fietsen over het Rotmansdiekske
04 het kunststadje Diepenheim
05 kasteel Nijenhuis
06 Havezate Weldam
07 watermolen De Haller
08 kasteel Warmelo
09 havezate Westerflier
10 Huize Diepenheim
verschillende horeca in Diepenheim
Restaurant Watermolen De Haller

Korte beschrijving van de route:
De zes kastelenroute begint op natuurkampeerterrein ’t Scharvelt (punt 01). Na ongeveer 3 km vanaf de
camping passeert u voor de eerste keer het riviertje de Berkel. (punt 02) Drie kilometer verder fietst u over
het Rotmansdiekske (punt 03) naar het esdorpje Geesteren, een dorpje dat al in het jaar 988 ontstond. De
hervormde kerk van Geesteren is uniek in zijn soort. Het is een van de weinige kerken met een zadeldak,
waarbij er ook een trapgevel is. Ook heeft de kerk in plaats van twee windhanen een hen en een haan op de
toren staan. Volgens overlevering zijn er hiervan slechts twee in Europa. Via het dorpje Gelselaar fietst u naar
Diepenheim. (punt 04) Uiteraard kunt u hier even van de route af om een bezoek te brengen aan het
centrum van dit stadje. De fietsroute loopt verder langs een aantal buitenhuizen, kastelen, landgoederen die
rond Diepenheim liggen. Zo komt u in volgorde o.a. langs Kasteel Nijenhuis (punt 05), Havezate Weldam
(punt 06) Kasteel Warmelo (punt 08), landgoed Westerfier.(punt 09) en Huize Diepenheim (punt 10)
Informatie over deze bezienswaardigheden langs de route vindt u op het infoblad. Verder hebben de meeste
van deze kastelen e.d. websites waar uitgebreide informatie te vinden is. Tussen kasteel Weldam en kasteel
Warmelo komt u langs punt 07. Hier vindt u Watermolen De Haller met restaurant. Deze molen, die al vroeg
in de Middeleeuwen werd genoemd, wordt aangedreven door het water van de Diepenheimse beek.

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE TOCHT!
Deze fietsroute is met zorg samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd. Mochten er toch
onvolkomenheden in de route zitten dan verzoeken wij u vriendelijk deze even te melden aan Jannie Nijhuis
op ’t Scharvelt.

INFO bij punt 02 DE RIVIER BERKEL
De Berkel is een rivier die in de stad Billerbeck in Duitsland ontspringt, in Nederland door de Achterhoek stroomt en bij Zutphen in de IJssel uitmondt. Onderweg stromen er andere riviertjes en beekjes in de
Berkel. De totale lengte is 110 km.
Het grootste deel van de Berkel is gekanaliseerd (rechtgetrokken), om grote overstromingen, zoals die in
1947 te voorkomen. (zie youtube) De kanalisatie van de Berkel heeft de natuur beïnvloed. Door het plaatsen
van de stuwen zijn diverse vissoorten verdwenen, zoals de kwabaal. Ook het maaien van de oevers heeft een
duidelijk effect gehad op het aantal planten en dieren. De laatste jaren probeert men de natuur en de rivier
weer de ruimte te geven door minder te maaien, bochten terug te brengen en oude riviertakken open te
graven.
Om vis weer de gelegenheid te geven de Berkel op te zwemmen is het de bedoeling dat alle stuwen in de
toekomst zijn voorzien van een vistrap. Deze komt u onderweg tegen.
Tot eind 19e eeuw
geringe diepgang.

werd de Berkel bevaren met berkelzompen, kleine vrachtschepen met een
Totdat in de regio spoorwegen en verharde doorgaande wegen
werden aangelegd, was dit de belangrijkste vorm van transport.
Met het ontstaan van alternatieve transportmogelijkheden had het
bevaarbaar houden van de rivier geen prioriteit en ver-dwenen de
zompen. In Borculo en Eibergen heeft een groep vrijwilligers
drie replica's gebouwd van een berkelzomp (De Jappe, De Snippe
en De Fute).Daar kunt u nog een tochtje mee maken.
(zie www.stichtingberkelzomp.nl)

INFO bij punt 04 DIEPENHEIM, KUNSTSTADJE
Diepenheim ligt in het hart van het Twentse coulissenlandschap en kent een bewogen geschiedenis. Het
kleinste stadje van Overijssel wordt al in 1105 genoemd. En sindsdien nemen de kastelen, Huis te
Diepenheim, Het Nijenhuis, Het Westerflier en Het Warmelo, samen met de bijbehorende landgoederen, een
voorname plaats in. Meer dan 900 jaar later maakt de combinatie van deze kastelen en de prachtige
‘ongerepte’ natuur Diepenheim tot een bijzondere plek. Misschien wel het best bewaarde geheim van
Nederland. Zo lopen dwars door de duizenden hectares natuurschoon, weiden, bossen, parken en beken,
vele kilometers wandel- en fietsroutes. Zoals het Havezatepad, de zes kastelenroute of de 90 kilometer lange
5-sterren route. Maar Diepenheim heeft meer. Heden ten dage neemt zij een unieke positie in binnen de
kunstwereld. Met tientallen galerieën, ateliers, kunstwerkplekken, bijzondere winkels, unieke ambachten,
een Kunstvereniging en kunstmanifestaties als het Kunstmoment Diepenheim en Kunsten op Straat, laat
Diepenheim haar creatieve eigentijdse kant zien. Een prachtige balans tussen kunst, cultuur en
natuurschoon. Voldoende redenen om eens een bezoek aan Diepenheim te brengen en te genieten van de
gastvrijheid en haar onvervalste bijzondere karakter

INFO OVER DE KASTELEN ROND DIEPENHEIM

De Haller

Ligging landgoederen Nijenhuis, Weldam, Warmelo, Westerflier en Huis Te Nijenhuis
De fietsroute gaat achtereenvolgens langs Kasteel Nijenhuis, Havezate Weldam, Kasteel Warmelo en
Havezate Westerflier en Huis Te Nijenhuis. Watermolen De Haller is met een pijl aangegeven.
Landgoed Nijenhuis & Westerflier is een middelgroot landgoed in de zuidwesthoek van Twente. Het bestaat
uit twee landgoederen die sinds 1935 als één geheel worden beheerd. Het dubbellandgoed is particulier
bezit en sinds 1999 ondergebracht in een BV.
Het landgoed bestaat uit verpachte landbouwgrond (verdeeld over vijf actieve boerenbedrijven),
natuurgebied (vooral bos) en zo'n 40 wooneenheden die verhuurd zijn of in erfpacht zijn uitgegeven. Het
natuurgebied is grotendeels opengesteld en dus voor iedereen gratis toegankelijk om te wandelen en te
fietsen.

INFO bij punt 05 KASTEEL NIJENHUIS
Het Nijenhuis (ongeveer 200 hectare) ligt ten oosten van Diepenheim. Het middengedeelte van het huidige
huis is van 1662. In de 19e en begin 20e eeuw is het uitgebreid met in totaal vier torens. Het huis is de kern
van een buitenplaats met twee bouwhuizen, een groot park, een werkplaats, een moestuin en een
oranjerie. Het karakter van het landgoed Nijenhuis is parkachtig: romantische wandelpaden langs de
slingerende Molenbeek, monumentale boomgroepen en schilderachtige doorkijkjes bepalen het beeld.
Het landgoed is thans eigendom van de familie Schimmelpennick en opengesteld voor wandelaars.

INFO bij punt 06 KASTEEL WELDAM
Het landgoed Weldam is 1550 ha groot en bevat 60 boerderijen die te herkennen zijn aan de zwart-gele
luiken. Het landgoed is eigendom en wordt bewoond door de familie Solms. Het huis is niet toegankelijk.
Landgoed Weldam is al ruim zes eeuwen privébezit en altijd door vererving binnen de familie overgegaan,
de geschiedenis voert terug tot 1389. Kasteel Weldam wordt bewoond door gravin Christine en graaf Alfred
zu Solms-Sonnenwalde en hun drie tienerdochters Charlotte, Caroline en Isabelle. De lange historie loopt ook
vandaag de dag als een rode draad door het landgoed. De tuinen er om heen kunnen bezichtigd worden
tegen betaling, maar het landgoed zelf mag vrij worden betreden. (drie wandeltroutes) Voor meer informatie
klik hier

INFO bij punt 08 KASTEEL WARMELO
Vanaf punt 08 ziet u de tuinen van Kasteel Warmelo. De toegangspoort ligt ca. 100 meter richting
Diepenheim. Dit kasteel is bekend geworden door de prachtig gelegen tuin van 25 ha met 360 soorten
fuchsia’s. Er is een berkenlaan in Engelse tuin uit de 18e eeuw, een Victoriaanse tuin uit de 19e eeuw en een
Franse tuin uit de 16e en 17e eeuw. Het pinetum, een verzameling van naaldbomen, is een schepping van de
thans nog actieve tuinman Derksen en is aangelegd op verzoek van Prinses Armgard, de moeder van Prins
Bernhard, die er tussen 1952 en 19721 woonde. Het verhaal gaat dat de dochters van Koningin Juliana en
Prins Bernhard het huis van hun grootmoeder 'het Warme Loo' noemden, dit ter onderscheiding van 'het
Koude Loo', ofwel Paleis Het Loo in Apeldoorn, waar hun andere grootmoeder, Koningin Wilhelmina,
woonde. De park is vrij te bezichtigen. Voor meer Informatie klik hier

INFO bij punt 09 HET WESTERFLIER
Het Westerflier ligt ten westen van Diepenheim en maakt deel uit van Landgoed Nijenhuis. Het is groter (300
hectare) en minder romantisch van karakter dan het Nijenhuis: grote weilanden, uitgestrekte bospercelen en
rechte lanen. De buitenplaats Westerflier is ook eenvoudiger: een rechthoekig landhuis uit 1729 zonder
torens en een simpel landschapspark. Dit landgoed was van 17219 tot 1854 in handen van de familie Sluis ,
houthandelaren van den Schipbeek. Deze beek is in de 15e eeuw in opdracht van de stad Deventer gegraven.
Ze vormde een belangrijke verbinding tussen de IJssel bij Deventer en Alstätte in Duitsland. De familie Van
der Sluis gebruikte deze beek om hout te vervoeren naar afnemers in Holland. Tegenwoordig is het huis
verdeeld in appartementen die particulier worden bewoond. In de bossen van Westerflier ontspringt de
Regge, eens een belangrijke scheepvaartweg voor Twente.

INFO bij punt 10 HUIS TE DIEPENHEIM
Huis te Diepenheim is de oudste havezate van Diepenheim. In 1105 werd voor het eerst melding gemaakt
van het geslacht Van Diepenheim. De burcht werd in 1177 verwoest. In 1180 werd een nieuwe burcht
gebouwd tegen een heuvel - de zogenaamde Casteelbelt. Het tegenwoordige herenhuis werd in 1648
gebouwd door Bernhard Bentinck, in 1925 gekocht door Jan Willem Jacobus baron de Vos van Steenwijk. De
huidige eigenaresse is barones de Vos van Steenwijk. In de boog van de zandstenen poort bevindt zich een
alliantiewapen van Bentinck (zilveren ankerkruis) en Ittersum (drie ezelskoppen) en het jaartal 1685. Tot het
landgoed (± 180 ha) behoren het sterrebos met vijver, de rode allee en het Hogelaar.

INFO bij punt 07 WATERMOLEN DE HALLER
Deze korenwatermolen wordt al vroeg in de Middeleeuwen genoemd.
De molen wordt aangedreven door het water van de Diepenheimse Molenbeek die
zijn water weer uit de Schipbeek ontvangt. Het stadsbestuur van Deventer had rond
1500 de Schipbeek laten graven. Langs deze kunstmatige beek kon Deventer handel
drijven met een aantal plaatsen in Twente en het aangrenzende Duitse gebied.
Toen de scheepvaart over de Schipbeek en Regge niet meer van belang was,
verkocht Deventer de molen aan molenaar Hallers. Naar hem wordt de molen ook
wel Den Haller genoemd. De molen is regelmatig geopend voor het publiek.
De molen vormt het centrum van een buurtschap bestaande uit enkele boerderijen en huizen. Waarschijnlijk
ligt hier ook de oorsprong van Diepenheim. Eén van de boerderijen is thans een restaurant met theetuin.
Tot 1970 was de molen nog dagelijks in bedrijf. De boeren uit de omgeving lieten er hun graan malen. Terwijl
de molenaar bezig was lieten ze zich een borrel inschenken in de boerderij waar nu het restaurant gevestigd
is. Het meel namen ze vervolgens weer mee om er brood van te bakken of te voeren aan de varkens.
De watermolen is nog grotendeels in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Hij staat op houten palen
in de molenkolk. De geteerde houten gevels en uitgesleten traptreden tonen de sporen van het verleden.
Dat neemt niet weg dat de molen na een recente restauratie weer in goede staat verkeert.
Alle informatie voor deze fietstocht is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie, tenzij ander vermeld

