Twentse Tocht Delden - Bentelo
Auteur: Truus Wijnen
Rondwandeling vanaf Delden
Vanaf het station in Delden zet je meteen koers richting Bentelo. Al snel passeer je de
'Kozakkeneiken'. Een bordje aan de voet van de bomen vertelt over de historie van deze
majestueuze bomen. Met Delden in de rug wandel je even later langs het Twentekanaal
richting de sluis. Het is de moeite waard er een kijkje te nemen. Het is een indrukwekkend gezicht als de vrachtboten worden geschut. Bij de sluis is een gedenksteen te
vinden ter ere van de Britse en Canadese eenheden die in de Tweede Wereldoorlog
zware gevechten hebben geleverd om de sluis te verdedigen. De prachtige, in voorjaar
en zomer, welig begroeide oever langs de Hagmolenbeek vormt vervolgens een
toegangsweg naar het plaatsje Bentelo.Het is mogelijk de route van 19 km in te korten tot
11 km. Zie de aanwijzingen in de routebeschrijving.
Routebeschrijving
In deze routebeschrijving komen de vermelde nummers overeen met de nummers op de
routekaart die gratis te downloaden is voor abonnees van Wandelzoekpagina. In de
beschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
----Start: Vertrek -staand met de rug naar het station - naar links.
Na 300 m: aan eind van de straat LA, spoor over en direct RA: Willem Alexanderweg blijf
deze weg RD volgen.
Na 450 m; gaat de weg met een bocht naar links en heet nu Oude Benteloseweg.
Na 175 m: aan het eind van de straat RA en direct weer LA naar de Oude Benteloseweg.
Na 100 m: 1e weg RA: Oude Benteloseweg, vervolgens RD lopen tot kanaal. Aan het
begin van deze straat staan aan de rechterkant de Kozakkeneiken. De monumentale
boerderij St. Anna die hier ook te zien is een zogenaamde Twickelboerderij behorende bij
het Landgoed Twickel.
Na 420 m: bij kanaal RA en na 60 m vóór brug RA via een smal pad talud op klimmen,
drukke verkeersweg oversteken en LA, over brug.
Na 300 m: RA het weggetje nemen richting kanaal.
Na 300 m: voor kanaal LA. Het pad langs het kanaal geruime tijd blijven volgen. Het
kanaal waar je nu langs loopt is het Twentekanaal. Je bent het kanaal net overgestoken
via een
karakteristiek witte betonnen boogbrug.
Na 1620 m: op kruising met verharde weg (thv de sluis) LA: knooppunt V27
- (1)
Na 200 m: op kruispunt RA: Beldsweg.
Na 320 m: bruggetje over en direct LA (V23) langs Hagmolenbeek, volg nu beek geruime
tijd.
Na 1370 m: bij brug RA (X29), fietspad. Blijf fietspad met bochten volgen. Diegenen die
de korte route van 11 km willen lopen gaan bij brug LA. Vervolgens verder lezen bij ***
onder punt 4.
Na 420 m: na slagboom LA op asfaltweg: Hagmolenweg.
Na 300 m: voorrangsweg oversteken naar O.L. Vrouwestraat en RD lopen.
- (2)
- Na 430 m: op einde straat, op T-Splitsing, RA: Grondhuttenweg.
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Na 430 m: vlak voor huisnr. 12 RA: Kieftenweg.
Na 100 m: op splitsing links aanhouden: Katiersweg.
Na 500 m: negeer het klinkerweggetje naar links en blijf doorlopen tot het eind, vóór
woonboerderij, ga hier LA het fietspad op.
Na 500 m: verlaat in bocht het fietspad en loop RD het tegelpad op: Kobuspad.
Na 120 m: aan eind van het pad LA op asfaltweggetje: Eschweg.
Na 700 m: op schuine 4-sprong met zandweg, schuin rechtdoor oversteken naar
zandweg: Drekkersweg.
Na 475 m: aan eind van de zandweg (op 4-sprong) LA en meteen weer LA langs zwart
hek het zandpad op lopen: bij bordje van Twickel.
Na 600 m: op Y-sprong het pad naar links vervolgen.
Na 200 m: passeer het zwarte hek en ga op de asfaltweg RA: Bentelerhaarweg.
Na 200 m: op T-splitsing LA: Grondhuttenweg.
- (3)
- Na 300 m: na passeren huisnr 5 het 1e zandpad RA, bij ijzeren hekken.
Na 400 m: blijf het pad almaar rechtdoor volgen (op een gegeven moment loop je langs
wijnvelden) tot voor de beek (Hagmolenbeek). Ga hier LA. Ga op het pad langs de beek
lopen.
Na 870 m: bij voorrangsweg LA.
- (4)
- Na 200 m: net na verkeersheuvel 1e pad RA: bospad.
Na 450 m: aan het eind op 3-sprong rechts aanhouden.
Na 130 m: op fietspad RA, bruggetje over (X29).
Na 300 m: *** aan eind van het fietspad LA op verhard weggetje.
Na 250 m: 1e weg RA: Dams Wichertsweg. Weggetje loopt voor huis langs en gaat over
in graspad. Via dit pad wordt een volgend erf bereikt en gaat de route verder met een
bocht naar rechts richting voorrangsweg.
Na 150 m: voorrangsweg oversteken en LA fietspad op.
Na 300 m: 1e weg RA. Is voor een Restaurant.
- (5)
- Na 720 m: in bocht links aanhouden richting Kwekerij Visschedijk.
Na 330 m: LA, weggetje over erf boerderij/kwekerij op lopen.
Na 200 m: is aan de rechterkant de toegang tot de kassen van de kwekerij.
Na 30 m: route RD vervolgen op het karrenspoor.
Na 560 m: op kruising RD: Schuttersweg.
Na 460 m: op volgende kruising ook RD: Schuttersweg.
Na 600 m: aan eind van de weg, bij kanaal LA: Kanaaldijk (V38).
- (6)
- Na 120 m: op voorrangsweg RA, fietspad op, brug over.
Na 110 m: neem na passeren brug het pad dat RA het talud afgaat en ga onderaan het
talud, bij fietspad langs kanaal LA.
Na 90 m: LA langs hek en RD lopen.
Na 420 m: op 4-sprong links aanhouden.
Na 90 m: op T-splitsing RA: Bernhardstraat, blijf op Bernhardstraat lopen.
Na 400 m: op eind van de straat, na school, LA: Bernhardstraat.
- (7)
- Na 380 m: spoorwegovergang oversteken.
Na 20 m: RA: Stationsweg.
Na 300 m: aankomst bij station

Praktische informatie
Start- en eindpunt van de route
Treinstation Delden Stationsweg 1, 7491 CE Delden
Lengte van de wandeling
11 of 19 km
Horeca
Aan begin (in centrum Delden) en halverwege de route in Bentelo: Café Restaurant
Spoolder. In zomermaanden open vanaf 11.00 uur. Wo gesloten.
Openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Delden ben je direct bij de start (punt S).
Achtergrondinformatie
Het vergt niet veel tijd om door de plaats Bentelo te wandelen. In de zomer echter, kan de
doorkomst wat langer duren, want de kans is groot dat je de verleiding niet kunt
weerstaan om de vermaarde ijssalon Spoolder te bezoeken. Tien tegen één dat je er
met een gevulde hand weer uit komt. Eenmaal buiten Bentelo loop je richting het
bosgebied met prachtige heideveldjes van landgoed Twickel in. Je hebt dan het verste
punt van de route bereikt. De weg terug naar Bentelo gaat langs beekjes. Ze zijn op geen
enkel punt saai. De houtwallen, het bosgebied, begroeide akkers en het gezang van de
vogels staan daar garant voor. Kijk niet verbaasd op als er een ijsvogel over het water
scheert. Helemaal mooi wordt het als plots een wijngaard voor je opdoemt. Het traject
vanaf Bentelo naar Delden zorgt voor een volgende verrassing. Je loopt namelijk over
een bijzonder erf waar kalkoenen, kippen en pauwen je zullen begeleiden. Je hebt de
indruk dat het een boerenbedrijf is, maar niets is minder waar. Ga de hoek om en je ziet
de kassen van een kwekerij. Dat hier de in het oosten van het land wereldberoemde
'tulpenschoven' hun oorsprong hebben, vergeet je vanaf nu nooit meer. Ga gerust de kas
in, je bent er welkom. Daarna kun je er lekker even de pas in zetten. Bij het kanaal de
brug over en voordat je het weet sta je weer voor het station van Delden. En dan terug
naar huis of toch nog even Delden in? Mocht dat laatste het geval zijn, loop dan de straat
tegenover het station in en je komt vanzelf in het centrum

Deze wandelroute is één van de wandelingen uit de wandelgids 'Twaalf
TwentseTochten' van auteur Truus Wijnen. Van deze gids is in januari 2017 de 2e,
herziene druk op de markt gekomen. Deze wandelgids is uitgegeven bij uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

