
Wie goat op Twickel an

52
KM 

Fietstocht (ca. 52 km) over het platteland, door 
gezellige boerendorpen, langs fraaie boerderijen 
en grotendeels over het grondgebied van land-
goed Twickel. Vanuit Haaksbergen fiets je via 
St. Isidorushoeve en Bentelo naar Delden en via 
Beckum weer terug naar Haaksbergen. Geniet al 
fietsend van het afwisselende ‘oude hoevenland-
schap’. Op veel mooie plekken zijn Rustpunten 
ingericht door gastvrije inwoners. Een heerlijke 
kans om tijdens de fietstocht even te pauzeren, 
iets te eten, drinken en eventueel je electrische 
fiets weer op te laden voor de resterende kilome-
ters. Veel fietsplezier!  
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TIP:
In het centrum van Haaksbergen zijn verschil-
lende terrasjes te vinden voor een kopje koffie 
met lekkers, een heerlijke lunch, een smakelijk 
borrelhapje of diner. Het lekkerste ijsje hebben 
we natuurlijk ook.

Wie goat op Twickel an

Volg vanaf Haaksbergen Promotie 
onderstaande knooppunten: 

De route start vanaf Haaksbergen Promotie, KNP 
85. Al fietsend tussen de glooiende akkers en wei-
landen passeer je tussen KNP 18 en 17 Boerderij /
Vakantieverblijf Hof ‘t Sprakel. Zij serveren heerlijk 
huisgemaakt gebak bij een kopje koffie of thee. Via 
Bentelo fiets je naar de Sluis bij Wiene. Onderweg zie 
je veel typische Twickelboerderijen, herkenbaar aan 
de zwart-witte luiken. Het centrum van het pitto-
reske stadje Delden is zeker de moeite waard om 
even van je fiets te stappen. Breng hier een bezoekje 
aan het Zoutmuseum, de Oude Blasiuskerk of de 
streekmarkt (1e zaterdag van de maand). Vanuit 
Delden kun je na KNP 76 een zijstapje maken naar 
kasteel Twickel/kasteeltuinen, fiets daarvoor richting 
KNP 74. Hier domineren in juni de uitbundig bloei-
ende Rhododendrons en in de eikenbossen zijn veel 
soorten paddenstoelen te vinden. Keer terug naar 
KNP 76 en fiets van Delden naar Beckum over een 
oud kerkenpad, langs bosjes en heidevelden. Rust 
lekker uit bij Boenders, Wapen van Beckum, en vul je 
energievoorraden aan met een lekkere lunch, diner, 
koffie met iets lekkers of een borrel. Je eindigt de 
route weer bij Haaksbergen Promotie.
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 Sluis bij Wiene
De sluis van Delden is een van de 3 schutsluizen in het 
Twentekanaal. Het kanaal heeft tussen Zutphen en Ensche-
de een verval van 21 meter. Tijdens de opmars van de 
canadezen in april 1945 was deze sluis belangrijk decor in 
de slag om het Twentekanaal.

 Stad Delden
De stadskern dateert uit de periode dat Delden stadsrech-
ten kreeg (1333). Veel gebouwen zijn vakkundig gerestau-
reerd. De band met Kasteel Twickel is overal voelbaar.
 Zoutmuseum
Alles over de geschiedenis van zout. In het centrum van 
Delden.   
 Streekmarkt Twente
Je proeft het ambacht op het idyllische pleintje bij de Oude 
Blasiuskerk in het centrum van Delden. Iedere 1e zaterdag 
van de maand, van 9.00 - 15.00 uur.

 Kasteel Twickel/ Tuinen
Naast het kasteel ligt een ‘formele tuin’ met oranjerie, 
achter de oranjerie ligt de zogenaamde rotstuin. Deze is 
ontworpen door de laatste Barones van Twickel. Achter 
het kasteel vindt U een uitgestrekt park in Engelse land-
schapsstijl. Geopend: april t/m oktober, woensdag t/m 
zondag 10.00 - 17.00 uur.

Afstappers Afstappers

       Sluis bij Wiene

 Stad Delden  

 Kasteel Twickel/ Tuinen

Haaksbergen Promotie | VVV | Stationsstraat 3 | T 053 5722811 | www.haaksbergennatuurlijk.nl | www.vvvhaaksbergen.nl


