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in de voetsporen van jacobus craandijk
In de zomer van 2014 schrijft Flip van Doorn voor dagblad Trouw een achtdelig feuilleton over zijn 
verre oudoom, wandelpionier Jacobus Craandijk. Bij elke aflevering verschijnt een wandelroute in de 
voetsporen van Craandijk. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

Meer wandelen met Craandijk? Je kunt nu intekenen op de wandelgids Een’ kloeken Dagmarsch.
In het voorjaar van 2015 verschijnt bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig deze gids 

van Flip van Doorn, met elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van de wandelpionier: 
www.jacobuscraandijk.nl > voorinteekening

Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met Hanwag outdoorschoenen. 

start: VVV-agentschap Markelo, Goorseweg 
1, Markelo (bushalte Gemeentehuis)
afstand: 18,1 km
eindpunt: Station Goor
ov-informatie: Van station Goor rijden bussen 
naar de Goorsweg in Markelo, halte Gemeen-
tehuis
markering: Het eerste deel van de wandeling 
volgt de gekleurde markering van het Wandel-
netwerk Twente
horeca: In Markelo, Café De Viersprong hal-
verwege Markelo en Diepenheim, in Diepen-
heim en in Goor

I. Vertrek bij paal U15 van Wandelnetwerk 
Twente, bij het VVV-agentschap van Markelo. 
Steek de Goorseweg over naar de Stationsstraat 
en volg deze over het Burgemeester De Beau-
fortplein, La, Stationsstraat (groen). Ga bij paal 
U17 ra de Roosdomsweg in (groen), volgen. 
Bij paal U44 La de Endemansdijk op (paars). 
Einde La, Voordesdijk, na 300 m. 1e zandpad 
ra (paars). Einde zandpad La Wenninkweg 
(paars). 
II. In Stokkum bij paal U47 ra Ensinksgoor-
dijk (rood). Paal U46 La Veldstadsweg (rood). 
Op de splitsing re aanhouden en op de Y-split-
sing Li, Veldstadsweg volgen (rood). Einde Li 
aanh, Welmersweg (rood), volgen. Einde Wel-
mersweg ra Kooidijk (rood). Paal U72 La 
(voor brug) pad langs Schipbeek (rood). Voor 
spoorbaan La, na ruim 100 m. ra, spoor over, 
zandpad (rood). Einde pad langs hek, La, asfalt-
pad langs Twentekanaal. 
III. Bij paal U80 RA, Stationsweg, brug over 
Twentekanaal. (Voor een bezoek aan het 
voormalige station Markelo bij paal U80 La 
Stationsweg, voor spoorwegovergang ra In-
dustrieweg, dan terugkeren naar paal U80 en 
Stationsweg volgen, brug over). Einde Stations 
weg de Lochemseweg overst. naar Westerflier-
weg. Meteen La, door hek, erf van Café De 
Viersprong op. Li langs schuur pad naar bos-
rand volgen (bordje Landgoed Westerflier). Pad 
volgen, kruispunt rd, volgen. Bij kruising met 

grindpad ra (Houboerweg). Einde grindpad 
La bij huisnr. 5. Erf overst, bomenlaan in, pad 
volgen. 
IV. Bij huisnr. 3 La, zandpad. Brug over, pad 
volgen naar Li, bomenlaan (Brinkmansdiek), 
volgen, brug over, re aanh. Einde pad, bij 
huisnr. 6, ra. Wilgemansweg. Voor brug La, 
fietspad, volgen, later Odammerweg, langs be-
graafplaats. (Tegenover de ingang van de be-
graafplaats voert het pad door het witte hek 
naar Kasteel Warmelo. Na bezoek dezelfde weg 
terug). Einde Odammerweg ra Lochemseweg, 
Diepenheim. (Voor een wandeling over land-
goed Diepenheim voor de kerk La, Stedeke. Na 
bezoek dezelfde weg terug). Weg volgen langs, 
Grotestraat. Einde Grotestraat overst, Goorse-
weg. Einde overst, rd, Nijenhuizerlaan. 
V. Bij toegangspoort Huis Nijenhuis ra Nij-
enhuizerlaan, volgen langs bijgebouwen. Op 
splitsing Li aanh, einde La Prinsendijk, volgen. 
Meteen na boerderij (huisnr. 5) schuin Li kar-
renspoor op (bordje landgoed Nijenhuis). Bij 
slagboom ra bospad, rd volgen, dan afbuigen 
naar Li en pad blijven volgen parallel aan Prin-
sendijk. Na ca. 550 m. naar Li afbuigen, einde 
pad langs slagboom, ra Kleidijk. Kruispunt La 
Prinsendijk, fp, later Prins Mauritslaan. Einde 
Prins Mauritslaan ra Weldammerlaan, land-
goed Weldam. Voor de slotgracht bij bankje LA. 
(Voor een blik op het huis en/of een bezoek aan 
de siertuinen 100 m. doorlopen naar oprijlaan. 
Na bezoek dezelfde weg terug). Vanaf bankje 
pad onder de bomen volgen, RE aanh. 
VI.  Na ca. 400 m. bij hek scherp La, pad tussen 
rododendronstruiken bos in. Pad volgen langs 
prikkeldraad. Bij verkeersplein re van de paal-
tjes blijven, pad tussen de bomen volgen (wei-
land aan de re hand), later karrenspoor. Op erf 
La, einde La, ventweg langs N346. Op kruis-
punt overst naar fietspad, La ri Goor, talud 
op. Einde re, Diepenheimseweg, fp, brug over 
Twentekanaal. In Goor Diepenheimseweg rd 
volgen. Spoor over, ra Stationslaan, uitlopen 
tot station Goor. 
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wandeling 5 - diepenheim 


