Tegenover de watermolen, langs bouwland de
Molenkamp linksaf het ‘Boanterbos’ in.

ommetje

Proefveld
Halverwege dit bospad heeft IVN Diepenheim
in samenwerking met Landschap Overijssel een
weer bloemen, zoals primula’s en orchideeën
verwacht.   
U wandelt via de
Nijenhuizerlaan
weer richting
Diepenheim.

Ommetje Molenbeek (6 km)
•

De route is niet bewegwijzerd.

•

De nummers op de plattegrond en in de folder verwijzen naar

Het ommetje Molenbeek is een één uur

Molenbeek 6 km

proefveld aangelegd. In de toekomst worden hier
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durende wandelroute in een p
 rachtige
omgeving met een landschappelijk
karakter.

bezienswaardigheden langs de route. Deze zijn in de folder en
op het paneel nader beschreven.
•

De route is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen,
vanwege de onverharde en smalle paden. Waterdicht en
stevig schoeisel wordt aanbevolen.

•

Het wandelpad loopt over terreinen waar wild beschutting
vindt. Om de dieren niet te verstoren en om verspreiding van
dierziekten te voorkomen dienen honden aangelijnd te zijn.

Diepenheim, de grondeigenaren en de gemeente Hof van

•

Met speciale dank aan de enthousiaste werkgroepleden uit

Startpunt [S]
de TOP locatie gelegen op
hoek Grotestraat en Hagen

•

De folder maakt deel uit van
een serie bestaande uit:

Opmaak: Gerrit Ebbink, Eefde

•

Werkgroep Ommetje Diepenheim
•

•

Tekst, illustraties en beeldmateriaal:

•

•

•

0529 - 40 17 31, www.landschapoverijssel.nl

•

Productie: Landschap Overijssel, Dalfsen

Ommetje Boven-Regge en
Schipbeek te Diepenheim
Ommetje Gelselaar te
Gelselaar
Ommetje Goastokpad
Pothoek te Markelo
Ommetje Haarlose Veld te
Haarlo
Ommetje Molenbeek te
Diepenheim  
Individuele fietsvakanties
over de Hessenwegen in de

•

Achterhoek en Twente

Colofon

•

U loopt deze route op eigen risico.

•

•

Twente.
© 2008, 1ste druk. Landschap Overijssel,
Alle rechten voorbehouden.
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Hessenwegen

Ontdek het mooie landschap van Achterhoek en Twente

Molenbeek 6 km

Diepenheim, gemeente Hof van Twente, Overijssel

Vanuit het centrum loopt u oostwaarts de Nijenhuizerlaan in.

Huize Peckedam
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Bakspieker
Voor u ligt boerderij

Aan uw linkerhand ziet u direct Huize Peckedam uit 1908.

erve De Enk  uit 1890

Dit was eerder een havezate.

met bakspieker.
In dit gebouwtje werd

U komt langs prachtige, historische plekken in
het buitengebied van Diepenheim. Onderweg
passeert u onder andere ‘kasteel Nijenhuis’,
waar ooit de raadpensionaris Rutger-Jan
Schimmelpenninck heeft gewoond, het
Oranjemuseum ‘Nieuwe Haghuis’, waar Prins
Maurits in 1597 drie dagen heeft gebivakkeerd en
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Na de houten brug over de Molenbeek linksaf

het eten bereid en

het ‘Beukenlaantje’ in.

deed men de was.

Vistrap en ijskelder
In de Molenbeek ziet u vistrappen die zijn aangelegd door
het waterschap Regge en Dinkel. Ook ziet u een ijskelder.

Na 50 meter loopt u het bospad in en wandelt

Vroeger werden daar de ijsschotsen uit de gracht voor de

langs Haghuis Haar.

zomerperiode (ter verkoeling) bewaard. De kelder doet

Dit is een es die meer dan 1000 jaar oud is.
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nu dienst als vleermuisonderkomen.

de eeuwenoude watermolen ‘Den Haller’, met als

Bij het Oranjemuseum ‘Nieuwe Haghuis’ gaat u de

eerste bewoner Wolbertus, heer van Diepenheim

aangelegde tuin in. Via een pad over het bouwland

en zijn erfdochter Regewice.

komt u bij de watermolen.

Kortom een route met veel historie en een hoge
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landschappelijke waarde!

Watermolen den Haller
Hier is de geschiedenis van Diepenheim
ontstaan. In 1105 stond ter hoogte van erve Nijhof
het Huis Diepenheim. De boerderijen erve Nijhof,
erve Geessink en erve Haghuis vormden rond 1105
het begin van dit molenbuurtje. In 1177 is het kasteel
verwoest en in 1190 elders herbouwd.

Na 300 meter rechtsaf het ‘Brummelsdiekske‘ inslaan.
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Huis te Diepenheim

Weer rechtsaf loopt u het ‘Kiekielaantje’ in.

Dit is het oudste stukje Diepenheim. Ooit stond hier kasteel

Aan het eind van dit laantje nogmaals rechtsaf, door een donker

Huis te Diepenheim. De boerderijen erve Nijhof, erve

dennenlaantje en bij een bouwland naar links.

Geessink en erve Haghuis vormden rond 1105 het begin van

U ziet de achterzijde van havezate Nijenhuis.

dit stedeke. In 1188 is het kasteel verwoest en in 1224 weer
herbouwd.

