
Verlenging tot lange fietsroute (20 km, in totaal, 3 uur) 

In de Nijenhuizerlaan voor de brug rechts, zandweg in en na 500 m. naar rechts volgen. 
 Na nog eens 500 m. (daar waar de zandweg een bocht naar links maakt) rechtsaf 
en vervolgens links naar het hek. Om het hek heen en op de verharde Kleidijk rechts.  
Na ruim 500 m, waar de Kleidijk naar rechts buigt links zandweg in. Deze weg buigt 
naar rechts en leidt na enige tijd over de Poelsbeek (met stuw).  Hierna links, over het 
erf van een boerderij, asfaltweg volgen tot de volgende boerderij. Over het erf en na het 
ijzeren hek, links, naar het huis Wegdam.
Fietsen rechts van de stoep neerzetten en links trapje af, naar ingang onder de stoep. In 
de oude keuken 8  (human life, 1989). Het huis is particulier bewoond en daarom 
verder niet te bezichtigen.  Vanaf hier is het mogelijk de fietstocht uit te brei-
den naar Twickel. Zie tekst hieronder. 
Voorplein naar links verlaten en harde weg volgen tot vijfsprong. Naar keuze, eerste pad 
links of tweede weg links.  In beide gevallen aan het eind links. Na de brug over de 
Poelsbeek eerste pad rechts.  Na ongeveer 250 meter aan de linkerzijde een militaire 
schuilplaats (radar en luchtafweer) uit de Tweede Wereldoorlog 9  (in process II, 
2011). Hierna eerste mogelijkheid naar links en op de klinkerweg naar rechts. Eventueel 
rechts naar het Weldam (tot aan het hek). Op doordeweekse dagen is de tuin van 10.00 
tot 16.00 uur te bezichtigen (tegen betaling aan de tuinman).  Aan het eind van de 
Weldammerweg is het mogelijk om linksaf via de provinciale weg naar Diepenheim 
terug te keren. Aardiger is het om rechtsaf te gaan en vervolgens links naar St. Mary’s 
Chapel.  Deze kapel werd in 1900 gebouwd in opdracht van het Weldam door een 
Engelse architect en wordt sinds 1979 gebruikt door de Anglican Church Twente (elke 
zondag om 10.30 uur).  Vanaf de kapel rechts aanhouden en voor het houten hek 
(van de timmerwerf) rechts, fietspad volgen tot de Oude Diepenheimseweg. Linksaf en 
na 2,5 km. aan het eind van de weg links.  Over de Raadhuisstraat, langs de kleinste 
bioscoop van Nederland naar Diepenheim.  Aan de linkerzijde de Maalderij 2  (de 
muren van marrakesh, 2010 en de muren van venetië, 2011) en vervolgens 
rechts het Ottenhuis 3  (haver–rogge–mais, 2011) Aan het eind van de Raadhuis-
straat weer terug bij de Kunstvereniging. 

Uitbreiding naar Twickel bij Delden (heen en terug 20 km extra)
Van het Wegdam links de Wegdammerweg volgen en doorrijden tot de ventweg langs 
het Twentekanaal.  Rechts aanhouden, door het fietstunneltje, en links naar (niet over) 
het kanaal. Het kanaal ruim 5 kilometer aan de linkerhand houden, tot aan het sluizen-
complex bij Wiene. Hier over het kanaal en aan de overzijde richting Delden.  Door 
het stadje en bij hotel-restaurant De Zwaan onder het fietstunneltje door naar Twickel. 
Voor het kasteel langs tot de Landgoedwinkel (links).  Via de Landgoedwinkel is het 
park van Twickel toegankelijk (z.t. – gouden lijst bij beuk/robinia –, 2011). Enkele mo-
numentale bomen in het park, gemarkeerd door bordjes met sterren, maken deel uit van 
de tentoonstelling. Bij het kasteel de Oranjerie en theeschenkerij, binnen vier werken: 
joy joy, 2011; unterfränkischer sandstein, 2006; wisteria floribunda, 2006; 
clematis vitalba, 2005. 
Zelfde weg terug.  Na het fietstunneltje, links (Oude Needseweg) en rechts (Poortweg) 
naar de brug over de Poelsbeek.  Eerste pad rechts; zie verder bij: Lange fietsroute 
onder object 9.

Wandelroute (1,5 km, ca. 30 minuten)

Vanuit Kunstvereniging rechtsaf de Grotestraat volgen, langs het Rosarium en na de Jo-
hanneskerk rechts, langs de kasteelweide, in de richting van het Huis te Diepenheim.  
Rechtsaf Kasteellaan (Rode Allee) tot grote eik rechts 1  (i am, 2011).  Laan vervol-
gen tot het eind. Door het hek en op de Raadhuisstraat rechts.  Terug naar Diepenheim 
(langs de kleinste bioscoop van Nederland).  Aan de linkerzijde de Maalderij 2  (de 
muren van marrakesh, 2010 en de muren van venetië, 2011) en vervolgens 
rechts het Ottenhuis 3  (haver–rogge–mais, 2011).  Aan het eind van de Raad-
huisstraat weer terug bij Kunstvereniging Diepenheim  

Korte fietsroute (10 km, ca. 1,5 uur)

Vanuit de Kunstvereniging rechtsaf de Grotestraat volgen, langs het Rosarium en na de 
Johanneskerk rechts (lopen!), langs de kasteelweide in de richting van het Huis te Die-
penheim.  Rechtsaf Kasteellaan (Rode Allee) tot grote eik rechts 1  (i am, 2011).  
Terug naar de fietsen bij het witte hek.  Grotestraat vervolgen en na 100 meter, linksaf 
de Odammerweg in.  Langs de oude (links) en nieuwe (rechts) begraafplaats en weg 
volgen over het fietspad naar het riviertje de Regge.  Bij het bruggetje (Wilgemans-
weg) even naar rechts en vervolgens links aanhouden. Deze zandweg volgen, over de 
houten brug en aan het eind naar rechts, weg volgen, weer over een houten brug.  Op 
T-splitsing (bij een huis), links aanhouden.  Aan het eind van deze weg aan de linker-
zijde een eikelschuur 4  (dat ben jij – tat tvam asi, 2011). Iets verderop het Huis 
Westerflier 5  (z.t. – gouden lijst bij robinia –, 2011) met zonnewijzer voor het huis.  
Linksaf, de Deventerdijk volgen tot bruggetje over de Regge met rechts een vistrap 6  
(homage to james lee byars, 2011).  Deventerdijk volgen, harde weg naar rechts 
verlaten (zandweg met fietspad).  Borculoseweg oversteken, Deventerdijk volgen tot 
Oude Borculoseweg, rechts aanhouden en voor de Schipbeek links, Oude Sluisweg.  
Bij vijfsprong niet scherp maar schuin naar links, de Kieftenweg volgen en de Needse-
weg oversteken. Nijhofweg volgen (langs Erve Niehof, landbouwmuseum di, do, za van 
13.00 – 17.00 uur) en aan het eind rechts naar watermolen Den Haller (met restaurant). 
 Over de brug bij de watermolen Markveldseweg richting Hengevelde.  Na onge-
veer 500 meter, eerste weg links, Prinsendijk. Langs het Oranjemuseum (di, do, za van 
13.30 – 17.00 uur) en na nog eens 500 meter links de Nijenhuizerlaan in tot aan Kas-
teel Nijenhuis.  In het rechterbouwhuis 7  (z.t. – berkenstammen –, 2011 en in finity 
infinity – geluidsinstallatie –, 2011).  Recht voor het huis voert de Nijenhuizerlaan in 
een rechte lijn terug naar Diepenheim.  Het is ook mogelijk om vanaf hier de fietstocht 
uit te breiden tot de lange fietsroute (zie hiernaast).  Zo niet, via de Goorseweg en de 
Grotestraat terug naar de Kunstvereniging.  Via de Hagen is Herberg de Pol te berei-
ken en kan nog een bezoek worden gebracht aan de Maalderij 2  (de muren van 
marrakesh, 2010 en de muren van venetië, 2011) en het Ottenhuis 3  (haver–
rogge–mais, 2011). 

i am

Diepenheim eert herman de vries eert Diepenheim

Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van herman de vries 
presenteert Kunstvereniging Diepenheim de tentoonstelling  
‘i am’, die te bezichtigen is op de landgoederen: 
Huis te Diepenheim, Westerflier, Nijenhuis, Weldam, 
Wegdam en Twickel, evenals in twee buitenlocaties van 
Kunstvereniging Diepenheim: het Ottenhuis en de Maalderij.

Routebeschrijvingen

Wandelroute (1,5 km, ca. 30 minuten)

Korte fietsroute (10 km, ca. 1,5 uur)

Lange fietsroute (20 km, in totaal, 3 uur)

Uitbreiding naar Twickel bij Delden 
(heen en terug 20 km extra)

Autoroute naar Delden (15 km)

Autoroute naar Enschede (30 km)

Vrijdag 9 september t/m zondag 25 september 2011

Autoroute naar Delden (15 km) 

Met de auto vanuit Diepenheim eerst richting Goor en voor de brug over het Twenteka-
naal rechts.  Op de weg langs het kanaal naar rechts, weg volgen, over het kanaal 
tot kruispunt met stoplichten.  Rechtsaf, richting Delden, weg volgen tot tweede afslag 
Delden, vanaf hier is Twickel aangegeven.  

Autoroute naar Enschede (30 km) 

Route naar Delden (zie hierboven); rondweg om Delden blijven volgen richting Hengelo 
tot de A 35.  Rechtsaf, richting Enschede, tot eerste afslag Enschede(-West).  Vervol-
gens richting Centrum volgen (Pathmossingel, Parkstraat) en bij het Volkspark linksaf  
Onder de spoorlijn door; de Tubantiasingel volgen; op kruispunt met stoplichten recht-
door  Boddenkampsingel volgen; deze gaat over in de Lasondersingel waaraan het 
Rijksmuseum Twenthe (aan de linkerkant) ligt (nr. 129-131). 

Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Op maandag is Kunstvereniging Diepenheim gesloten

Grotestraat 17 • 7478 AA Diepenheim
T (0547) 352 143 • F (0547) 351 451
info@kunstvereniging.nl • www.kunstvereniging.nl
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