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Fietstocht langs 27 jachtpalen van Twickel rond Delden   

Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden 
 

De palen zijn genummerd volgens de route. Tussen haakjes staan er achter de administratieve 

nummers, die ook op de kaart staan.          LA = linksaf, RA = rechtsaf 
 

Start op parkeerplaats bij hotel de Zwaan in Delden        Km 
 

1. Ga op het kruispunt bij de voorrangsweg LA (Hengelosestraat). Houd de wei rechts. 

2. Rijd langs hotel Carelshaven.           1.1  

3. Na de kruising met de Kalkboerweg komt rechts inrit met bord: huisnr. 520 (ABC)    2.2 

4. Hier staat jachtpaal 1 (nr. 14). Aan de overkant van de grote weg staat  paal 2 (nr. 12)       

5. Doorrijden en na het bord Hengelo (na 100 m. het rode fietspad rechtdoor volgen.    3.3 

6. Bij de rotonde oversteken, LA en weer oversteken.        3.5 

7. Dan na ongeveer 20 m. RA. Aan het eind van het bosje staat rechts paal 3 (nr. 13)     3.6 

8. Hier omdraaien en de Oude Deldenerweg terugrijden. Hij wordt later Haarweg.    4.1 

9. Bij de Woolderbeekweg RA.           4.4 

10. Bij kruispunt La de Hamsweg in en over het viaduct met de A35.      5.0 

11. Bij een soort kruispunt RA de Spiekerweg in, een grintweg.       5.7 

12. Bij erve Groot Buren (91) wordt het een asfaltweg, die je naar links volgt     6.4 

13. Bij de volgende kruising (met een “punaise” op de weg)  LA.        7.4 

14. Je ziet, direct wanneer je afgeslagen bent, jachtpaal 4 (nr. 9) aan je rechterzijde, 

tussen de 1e en de 2e eik, naast de afwatering. 

15. Ga bij de zandweg scherp RA, de Zenderseweg in (zandweg met fietspad).     7.7 

16. Na 700 m zie je links bij de kruising jachtpaal 5  (nr. 8).         8.4 

17. Rij door, de weg buigt verderop naar links en wordt een verharde weg.      8.7 

18. Aan het eind RA de tunnel in           9.1 

19. Bij de stoplichten oversteken en LA het fietspad nemen (richting Bornerbroek).     9.5 

20. Na het Crematorium staat aan de linkerkant tegenover de Politie jachtpaal 6 (nr. 5)  10.1 

21. Bij de stoplichten LA (richting Bornerbroek).       10.2 

22. Na ca. 150 m. weer LA (richting Bornerbroek).       10.4 

23. Na het viaduct komt een kruispunt. Daar LA, de Secretaris Engelbertinkstraat.   11.4 

24. Na het dorp en de school staat, bij het hokje en het hek rechts, jachtpaal 7 (nr. 4).   11.8 

25. Rijd het dorp Azelo uit en ga op het kruispunt RA      12.0 

26. Op de zessprong schuin RA de Schievenweg in, een doodlopende asfaltweg.   12.9 

27. Na 250 m. Staat rechts jachtpaal 8 (nr. 3) bij de overgang van bos naar weiland.   13.2 

28. Ga nu terug naar de zes-sprong. 

29. Daar RA de Blokstegenweg, de asfaltweg, volgen.      13.4 

30. Na 1100 m. zie je links een elektriciteitshuisje. Daarvoor staat op de houtwal  

jachtpaal 9 (nr. 35), ook weer Bij de overgang van bos naar weide.    14.5 

31. Dan de eerste weg LA, de Grote Looweg.       14.8 

32. Als de weg een zandweg wordt staat links van de oprit van de boerderij jachtpaal 10 (34).  

Maar rechts staat bij het bordje fietspad ook de gerestaureerde jachtpaal 11 (nr. 33)  15.3 

33. Verderop RA de Krudersweg in.         15.7 

34. Na 400 m. staat links van de oprit van het huis de scheve jachtpaal 12 (nr. 32)   16.2 

35. Vervolg je weg, die asfaltweg wordt, tot de grote weg.      17.2 

36. Aan de overkant LA. (Almelosestraat)         

37. Ga de zijweg voorbij en ga 200 meter verder de brug over (Twickelervaart 1771).  17.7 

38. Na de bushalte oversteken en terugrijden tot de brug.      17.8 
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39. Rechts voor de brug staat jachtpaal 13 (nr. 31a)      17.9 

40. Doorrijden over de brug en de 1e weg LA, Langenhorsterweg (zojuist al gepasseerd).  18.1 

41. Na weer een brug, staat links t.o. de Schoolstraat, links van het pad jachtpaal 14 (31).  18.7 

42. Blijf op de Langenhorsterweg.  

43. Bij het volgende pad aan de linkerkant (Westerholtsweg) staat jachtpaal 15 (nr. 30a).  19.1 

44. Na 600 m staat links op de hoek van de kruising met de Rijssenseweg jachtpaal 16 (30). 19.7 

45. Doorrijden en na 500 m. RA de Kappelhofsweg in, een asfaltweg.    20.2 

46. LA bij de kruising. Dit is ook de Kappelhofsweg.       20.4 

47. Steek de volgen kruising, met de Hofmeijerweg, over en ga door tot de grote weg.  21.7 

48. Ga daar ongeveer 150 m. naar links over de ventweg.        

49. Aan de overkant zie je rechts naast het witte gebouw jachtpaal 17 (nr. 26) op de 

houtwal achter het hek.         21.9 

50. Steek niet over, maar ga terug langs de ventweg richting Goor en ga de brug over.  

51. Na de brug RA, de Seppenwooldsweg, steeds rechts aanhouden, onder de brug door.  23.2 

52. Je komt terug naast de hoofdweg Goorsestraat en gaat LA op de ventweg.   23.8 

53. Dan de eerste straat LA, de Tankinksweg en langs het schooltje.    23.9 

54. Op de T-splitsing LA, de Veldhuisweg.        25.4 

55. Ga het spoor over en de bug over tot de kruising met de Ulkenweg.    26.0 

56. Daar staat rechts een grote jachtpaal  (nr. 23, Weldam 1878) en er tegenover de 

kleine jachtpaal 18 (nr. 22, Twickel 1878) (afgebroken en weer in de grond gezet). 
 

Nu kan er een keuze gemaakt worden om een ronde van 3 km extra te maken langs twee jachtpalen 

van Huize Weldam, of door te gaan bij punt 57.  Het extra rondje loopt hieronder van 1 t/m 8. 
 

1 Ga RA de Ulkenweg in. 

2 Na een km. scherp LA, het zandpad in,  de Kieftenweg,        1.0 

3 Na 700 m. staat links tussen de bomen een jachtpaal (nr. 23b, Weldam 1878).      1.7 

4 Op de kruising met de asfaltweg, Sloezenweg, even RA (slechts 20 m.).        1.9 

5 Hier staat bij de overgang van bos naar mais een jachtpaal (nr. 23a, Weldam 1878)                 

6 Daar omkeren en de Sloezenweg teug volgen           

7 Aan het eind LA, de Dorrenweg.           2.3 

8 Deze volgen tot de kruising met de 2 jachtpalen. Dit is 57 uit de routebeschrijving.    3.0 
 

57. Ga terug richting brug en neem dan na 50 m. de eerst weg rechts tot het kanaal.  26.0 

58. Daar RA en het kanaal volgen richting sluis (pas later in de verte zichtbaar).   26.2 

59. Bij de sluis LA, de brug over en met de weg naar rechts afbuigen.    29.0 

60. Na 500 m. LA de Meenhuisweg in.        29.5 

61. Direct na de overweg staat aan de rechterkant jachtpaal 19 (nr. 21)    29.7 

62. De Meenhuisweg tot het eind rijden en RA bij de Langestraat.      30.6 

63. Bij nr. 161, boerderij met Wagyu-runderen staat links van de inrit jachtpaal 20 (nr. 27)  31.4 

64. Aan de overkant staat bij het laatste huis links, achter de heg rechts van de inrit,   

 jachtpaal 21 (nr. 28)          31.5 

65. Doorrijden naar de rotonde.         32.5 

66. Vlak voor de rotonde (30 meter) staat links bij het weiland jachtpaal 22 (nr. 29). 
 

Als u bij de rotonde rechtdoor rijdt kunt u na 1 km. bij hotel De Zwaan eindigen. Dan is de 

tocht ca. 34 km met 22 jachtpalen van Twickel en 1 tot 3 van Weldam. De ander keuze is 

doorgaan bij punt 67 en 8 km. er bij.  (van punt 73 tot punt 74 is het pad nogal mul.) 
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67. Ga bij de rotonde RA.          32.5 

68. Spoorlijn over, bij volgende rotonde rechtdoor en de brug over.    33.5 

69. Aan de andere kant daalt het fietspad en gaat onder de weg door.         

70. Na de tunnel RA en dan het fietspad aan de linkerkant van de weg blijven volgen.  33.7 

71. Bij de vijfsprong staat links op de splitsing achter alle borden jachtpaal 23 (nr. 20).  34.3 

72. Neem de keienweg rechts van de paal, de Nijlandsweg. Wordt later (beetje mul) zandpad.  

73. Na 600 m. staat bij de volgende zijweg aan de linkerkant jachtpaal 24 (nr. 19).   34.9 

74. Blijf de Nijlandsweg volgen tot de Torendijk. 800 m. en ga daar RA.    35.7 

75. Na 500 m. LA, de 2e Fliervelddwarsweg.       36.2 

76. Aan het eind LA, de Flierveldweg (asfalt).       36.9 

77. De eerst weg RA, 1e Fliervelddwarsweg.       37.1 

78. Aan het eind RA (Deldenerdijk) tot (na 100 m.) de 2e lantaarnpaal rechts (nr. 39).  37.4 

79. Daarachter staat jachtpaal 25 (nr. 17).        37.5  

80. [Het is nu mogelijk om nog 1 km. door te rijden tot lantaarnpaal 24.  

Hiertegenover staat jachtpaal 26 (nr. 16). Dan weer 1 km. terugrijden tot punt 79. 

Deze extra kilometers zijn niet nodig. Dan bent u nog bij punt 79] 

81. Keer bij punt 79 om, ga de Deldenerdijk terug en ga de 1e Fliervelddwarsweg voorbij.    37.6 

82. 400 m. na die zijweg staat links, na lantaarn 45, jachtpaal 27 (nr. 18) op grens  

met open land (kan weiland zijn, maar ook akkerland)      38.2 

83. Rijd verder en ga de brug over (de Groene Brug).      39.5 

84. Beneden aangekomen LA, de Vossenbrinkweg.       39.9 

85. Onder het spoor door en het kruispunt oversteken.       40.5 

86. Bij museum No Hero LA en terug naar de parkeerplaats bij hotel De Zwaan.   40.7 

 

 


