
Kapelletjespad Goor - rondje Diepenheim
Auteur: Marycke Naber

Kastelen en landgoederen, watermolen, St. Mary's Chapel
Geen kapelletjes (op St. Mary's Chapel na), maar wel een prachtige route! Vanaf het
station, met het Goors Historisch Museum, gaat de route door de wijk Kevelhammerhoek
met een mooie vijver. Na het oversteken van het Twentekanaal langs kasteel Weldam via
de bossen van Weldam en het Nijenhuis naar Oranjemuseum Nieuwe Haghuis en
watermolen Den Haller. Vervolgens via het Achterhuizer Veld naar St. Geen kapelletjes
(op St. Mary's Chapel na), maar wel een prachtige route! Vanaf het station, met het
Goors Historisch Museum, gaat de route door de wijk Kevelhammerhoek met een mooie
vijver. Na het oversteken van het Twentekanaal langs kasteel Weldam via de bossen van
Weldam en het Nijenhuis naar Oranjemuseum Nieuwe Haghuis en watermolen Den
Haller. Vervolgens via het Achterhuizer Veld naar St. Mary's Chapel op landgoed
Weldam. Tot slot loopt de route door Walters waterland terug naar Goor, met de Hofkerk
van omstreeks 1500.                                                                                                             
Dit is de 43e etappe van het Twentse Kapelletjespad (ongeveer 900 km!). Het begint in
Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne.
Het pad kan als langeafstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als
dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid,
met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

versiedatum: 21-10-2021

Routebeschrijving

Station Goor - rondje Diepenheim (14 km, bushalte na 10 km)

NB Raadpleeg de openingstijden van de bezienswaardigheden en eventueel de
dienstregeling van de bus.

Als u eerst naar de horeca wilt, loop dan vanaf de uitgang van het station RD via de
Weverij en het parkeerterrein naar de winkelstraat (Grotestraat). Daar bevinden zich
diverse horecagelegenheden.

- Loop naar het eind van spoor 2. Ga daar RA en meteen weer RA Loop RD om de vijver
heen, na het park RD. Ga bij de T-splitsing LA, Kevelhamlaan.

1. Ga na de bocht naar rechts en naar links het 1e voetpad RA, Slotpad. Zie het
informatiepaneel over de Heuvel van Olidam.

- Houd rechts aan, Poolspad, ga aan het eind van het pad LA, bij het kanaal RA de trap
op en LA de brug over.

2. Ga daarna de 1e weg LA over het fietspad rechts van de weg. Ga na ca. 30 m (in de
bocht naar links) RA, een smal pad door een greppel (vlak voor de bosrand), daarna RA.

- Houd steeds rechts aan, loop aan het eind van het smalle pad RD over de zandweg. Let
op de naambordjes bij de bomen.

- Aan de linkerkant schemert kasteel Weldam tussen de bomen door. Ga aan het eind LA
over de klinkerweg. U passeert kasteel Weldam.



Dit werd in 1389 voor het eerst vermeld. In deze periode was het goed het eigendom van
Wolder van den Weldamme, een leenman van de bisschop van Utrecht. Vanaf 1506
waren de kastelen Weldam en Twickel in eigendom van Johan III van Twickelo. Na zijn
overlijden erfden beide dochters een kasteel. Hierdoor kwam Weldam voor lange tijd in
het bezit van het adellijke geslacht Ripperda.

Vanaf 1645 werd het kasteel verbouwd, mogelijk door Philips Vingboons. In de 18e en
19e eeuw stond Weldam voor lange tijd leeg en raakte in verval.

In 1879 kwam het kasteel in bezit van graaf Bentinck en zijn vrouw, gravin van
Heeckeren van Wassenaer, die het Weldam van haar vader had geërfd. Door dit echtpaar
kreeg het kasteel zijn huidige aanzicht met de twee hoektorens aan de noordkant, naar
een ontwerp van de Engelse architect W.J. Weatherley. De formele tuin is ontworpen
door de Franse landschapsarchitect Édouard André. Deze is op werkdagen opengesteld.
Zie bij Kijken.

3. Ga het 1e bospad schuin RA (rode en blauwe wandelroute). Houd rechts aan (blauwe
route). Pad naar links negeren, loop bij de Y-splitsing RD (blauwe route).

- Houd daarna links aan, ga aan het eind RA (wandelroutes), bij de halfverharde weg met
fietspad LA, Prinsendijk.

4. Ga bij het 1e kruispunt RA, Kleidijk, dan het 1e bospad LA langs de afsluitboom van
landgoed het Nijenhuis ('Honden aan de lijn!').

- Vlonder naar rechts negeren, blijf na het houten hek aan de linkerkant RD lopen, ga aan
het eind LA, een karrenspoor. Rechts ziet u de achterkant van kasteel het Nijenhuis.

5. Ga aan het eind RA over de asfaltweg, tegenover de boerderij met hooiberg LA door de
voetgangerssluis ('Ommetje').

In de zomer kan dat pad nogal overwoekerd zijn met braamstuiken en brandnetels. In dat
geval kunt u over de weg lopen: ga bij de splitsing met picknicktafel voorbij de boerderij
schuin LA en RD langs Erve Haghuis. Zie verder bij routepunt 6.

- Loop na de volgende voetgangerssluis RD langs Erve Haghuis.

6. Ga na de bocht naar rechts RA door het hek van het Oranjemuseum (zie bij Kijken).

- Ga LA over het grindpad of door de beukenberceau (daar tussenin staat een trappaal
met informatie over prins Maurits).

- Loop RD over het grasveld en langs het informatiebord over het Amaliapad. Ga aan het
eind RA over het graspad, daarna 2x LA om de akker, aan het eind RA over de asfaltweg.

7. Ga LA langs de parkeerplaats van restaurant Den Haller. Aan de linkerkant bevindt zich
een vistrap. Volg de kinderkopjesweg langs de watermolen.

Den Haller is vermoedelijk de oudste nog bestaande watermolen in Nederland. De oudst
bekende vermelding dateert uit 1169. In 1331 kocht Jan van Diest, bisschop van Utrecht,
de molen als onderdeel van de heerlijkheid Diepenheim. In de 18e eeuw was Den Haller
eigendom van de stad Deventer. Het stadsbestuur verkocht de molen in 1870 aan Jan
Hallers, naar wie de molen is vernoemd. In 1913 schonk de toenmalige eigenaar de
molen aan de toenmalige gemeente Diepenheim. Stichting Den Haller is sinds 2007
eigenaar.



De korenmolen op de Diepenheimse Molenbeek is een onderslagmolen. In de molen
bevinden zich drie koppels maalstenen en een slijpsteen, die door waterkracht worden
aangedreven. De molenvijver (molenstal of weier) is in 2006 aangelegd om de
watervoorziening te verbeteren. De molen is enkele dagen per week opengesteld voor
het publiek. Zie bij Kijken.

- Ga aan het eind RA over de asfaltweg, na de brug over de Diepenheimse Molenbeek
tegenover het restaurant LA over het smalle pad ('Opengesteld').

8. Ga aan het eind RA, een graspad / karrenspoor. Volg de weg langs de boerderij met een
bocht naar links. Houd links aan, ga bij het toegangshek van kasteel het Nijenhuis LA.

Het Nijenhuis wordt rond 1380 voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van
de bisschop van Utrecht. Leenman was toen Arend Sticke. Midden 15e eeuw kwam het
door erfenis in handen van de familie Van Beckum. Bekende eigenaren waren Johan van
Beckum en zijn vrouw Ursula van Werdum. Zij werd samen met Johans zuster Maria van
Beckum in november 1544 als Wederdoper wegens ketterij verbrand op het Galgenveld
bij Delden. Daarvoor hadden deze 'juffers van Beckum' maandenlang gevangen gezeten
op kasteel Twickel.

Johan van Beckum hertrouwde en tot eind 18e eeuw bleef het Nijenhuis in de familie. In
1799 werd het verkocht aan Rutger Jan Schimmelpennink, die van 1805 tot 1806
raadspensionaris van de Bataafse Republiek was. Sindsdien is het huis in bezit van de
familie Schimmelpennink.

9. Ga vóór de brug RA over de halfverharde weg, bij het 1e kruispunt RA. Loop bij het
volgende kruispunt RD.

- Ga na de bocht naar links het 1e pad RA, bij de T-splitsing RA. Ga het 1e pad LA, na de
vlonder LA. Ga na de afsluitboom RA over de klinkerweg, op het kruispunt LA,
Prinsendijk.

- De halfverharde weg met fietspad gaat over in de Prins Mauritslaan. Ga aan het eind
LA, dan de 1e weg RA, Diepenheimseweg nrs. 106 t/m 120.

10. Ga na de fraaie dienstwoningen van landgoed Weldam RA langs de houten schuur met
openbaar toilet en meteen LA, een grindpad naar St. Mary's Chapel.

De kapel werd in 1900 gebouwd in opdracht van graaf Bentinck. Het ontwerp in de
zogenaamde cottagestijl is van de Engelse architect Weatherley, die ook de verbouwing
van kasteel Weldam heeft gerealiseerd. Links van de kapel liggen drie graven van de
familie Bentinck.

Vanaf 1979 is de kapel door de huidige eigenaar van Weldam, graaf Solms, beschikbaar
gesteld aan de Anglicaanse gemeente van Oost-Nederland. Eind 1987 werd de kapel
aan Maria gewijd door de hulpbisschop van Gilbraltar, tot welk diocees Weldam behoort,
en draagt sindsdien de naam 'St Mary's Chapel, Weldam'. Elke zondagochtend wordt er
een Anglicaanse dienst gehouden. De kapel is op enkele zondagen in juli en augustus te
bezichtigen. Zie bij 'Kijken'.

- Loop terug, houd bij de asfaltweg rechts aan. Ga na het water RA over het asfaltpad tot
het eind.

11. Ga daar RA over de asfaltweg, aan het eind LA, Diepenheimseweg, na de brug de 1e
weg LA, Meenweg.



12. Ga het 2e karrenspoor RA, IJsbaanweg, na ca. 500 m, na de bocht naar links, RA,
Waterhoeksweg. Het karrenspoor gaat over in een halfverharde weg.

- Ga na de onbewaakte spoorwegovergang (kijk uit!) RA en aan het begin van de
asfaltweg weer RA (Parallelweg). De asfaltweg gaat over in een smal pad.

13. Ga het 1e klinkerpad schuin LA, aan het eind bij een speeltuintje RA, een klinkerweg. Ga
aan het eind LA, bij de kerk RA.

De Hofkerk, oorspronkelijk aan Sint Petrus gewijd, dateert vermoedelijk van omstreeks
1500. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de kerk verwoest en in 1604 weer opgebouwd.
De buitenmuren, oorspronkelijk bestaand uit schoon metselwerk, zijn in 1986 wit
gepleisterd.

De toren bevat een grafkelder uit 1566, behorend aan de Ripperda's die op kasteel
Weldam woonden. Eeuwenlang drukten zij een belangrijk stempel op zowel het stads- als
het kerkelijk bestuur van Goor.

- Ga de 1e straat RA (Waterstraat), aan het eind LA naar het station.

Praktische informatie
Bos en veld, 55 % onverhard

Kijken
Goors Historisch Museum, Stationslaan 3, Goor, 0547-263519, historischgoor.nl. Vrije gift
De tuin van kasteel Weldam, Diepenheimseweg 114, Markelo, weldam.nl. Tuin open: ma
t/m vr  9.00-16.00. Entree 2,50 p.p. kinderen tot 12 jaar 0,50, contant te voldoen aan
tuinpersoneel
Oranjemuseum Nieuwe Haghuis, Prinsendijk 1, Diepenheim, 0547-351239,
oranjemuseumdiepenheim.nl. Nov. t/m mrt. gesloten
Watermolen Den Haller, Watermolenweg 32, Diepenheim, watermolendenhaller.nl
Mary's Chapel, Diepenheimseweg 102, Markelo. Te bezichtigen (met tea): begin juli - half
augustus zo 13.30-16.00. Zie ook  anglicanchurchtwente.com bij News & Events

Eten en drinken
Cafetaria Ophuis, Grotestraat 107, Goor, 0547-272203
Bakkerij Nollen, Grotestraat 99A, Goor, 0547-271436, bakkerijnollen.nl
Eetcafé de Ster, Grotestraat 91, Goor, 0547-273231. Open: v.a. 11.00 op ma, di, do t/m
za, zo v.a. april tot sept-okt. (2019)
Oranjemuseum Nieuwe Haghuis, Diepenheim, zie bij 'Kijken'
Restaurant Den Haller, Watermolenweg 34, Diepenheim, 0547-351287, denhaller.eu
Grand Café de Zon, Kerkstraat 20, Goor, 0547-272025, grandcafedezon.nl
Restaurant Cappadocia, Grotestraat 122, Goor, 0547-260560, cappadociagoor.nl
Bar Bistro d'Olde Smidse, Grotestraat 102, Goor, 0547-274491, www.oldesmidse.nl
%u200EOpenbaar vervoer
Station Goor, lijn Oldenzaal-Zutphen (Blauwnet)
Bushalte Ripperda Goor, lijn 95 Borculo-Goor
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl (minstens 1 uur van tevoren
reserveren)

Parkeren
P&R bij het station
Parkeerplaats van restaurant Den Haller, zie bij 'Eten en drinken'



Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-goor---rondje-
diepenheim/15693/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.
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