Trage Tocht Enschede4 (stadse tocht)
Auteur: Rob Wolfs
Wesselerbrinkpark, landgoed Smalenbroek en Aamsveen
We maken een prachtige wandeling rondom de groene gangen van Enschede Zuid en
we duiken een flink eind het buitengebied in tot aan de grens. In het Wesselerbrinkpark,
groene hart van de gelijknamige stadswijk, komen we langs het voormalige erve
Wesseler - nu kinderboerderij en horeca - en klimmen naar de top van de heuvel met
kunstwerk 'Het Scheermes' van Evert Strobos. De heuvel is gevormd met de grond van
de graafwerkzaamheden voor de vijvers. Een fraai vlonderpad over een moeraszone
langs een kronkelend beekje brengt ons naar landgoed Smalenbroek, weer zo'n Twente
pareltje. Lange, brede bomenlanen geven zicht op het parklandschap, aangelegd door de
bekende Wattez voor de textielfamilie Ter Kuile, nu beheerd door Landschap Overijssel.
We raken de stadsrand van Stroinkslanden en vervolgen door agrarisch cultuurlandschap
naar het Aamsveen. Een prachtig rondje dansen op trillend hoogveen. We lopen hier op
de grens met Duitsland, te zien aan grenspalen en bordjes en genieten van de
afwisseling in dit bijzondere natuurgebied. De lange onverharde Verwooldsweg brengt
ons terug naar de stadsrand, waar we sluip-door-kruip-door nog even de drukte
ontwijken. Het laatste stuk van de wandeling gaat door de wijk Wesselerbrink langs flats,
huizen en de orthodoxe kerk terug naar het winkelcentrum.
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Routebeschrijving
1. Vanaf parkeerplaats bij WKC Enschede Zuid, met je rug naar winkelcentrum, LA ri.
drukke weg. Broekheurnering bij stoplichten oversteken en schuin R aanhouden ri.
gravelpaadje tussen boomstammen door, Wesselerbrinkpark in. *Op kruising RA langs
hek aan rechterhand. RD tussen hekken door en over klinkers. Tussen kinderboerderij en
horeca Le Pompidou door. Na gebouwen direct LA over klinkers langs boerderijnr 15a.
Iets L aanhoudend RD, grindpad. Nu eerste asfaltpad RA. Direct halfverhard pad naar R
negeren. Op driesprong van asfaltpaden RD over gras heuvel op naar naald. Bovenaan
RA. asfaltpad naar beneden. Alweer snel LA, steil onverhard paadje naar beneden. Daar
RD en even daarna op kruising LA. Direct LA, gravelpad tussen paaltjes door. Op
kruising van gravelpaadjes RD. Je steekt twee keer smal spoortje over. Zijpaden
negeren. Tussen paaltjes door kom je uit op asfaltweg. Hier RA en asfaltpaadje naar L
negeren. Aan eind bij Y13 LA en direct daarna op kruising verder RD, gravelpaadje. Aan
eind pad even naar R, komt uit op houten planken.
2. Hier bij X76 LA over plankenpad. Dit blijven volgen. Tussen boomstammen door en
dan asfaltpad volgen met aan rechterhand kronkelend beekje. Dit slingerende asfaltpad
steeds blijven volgen. Je passeert wit hek en komt uit bij voorrangsweg. Oversteken en
RD. Aan eind op fietspad RA en kort daarna LA, brede bomenlaan langs bordje
'Smalenbroek'. Weg naar L negeren bij X72. Dit pad steeds blijven volgen, zijpaden
negeren. Je passeert vijver aan je rechterhand. Op driesprong bij X73 LA, brede boslaan.
Steeds volgen. Na ruim 600 meter eerste smalle bospaadje LA. Paadje gaat op en neer.
Aan eind op breder bospad RA. Nu eerste paadje LA. Over houten vlonders blijven
volgen. Paadje schuin naar L negeren en even daarna op kruising RA. Doorlopen tot
eind. Daar op asfalt LA. Gaat over in halfverhard.
3. Knalhutteweg oversteken en aan de overkant LA over fietspad. Je loopt Enschede
binnen. Nu eerste klinkerweg RA bij X58. RD tussen houten paaltjes door en weer RD.
Waar klinkerweg naar L buigt ga je RD, Hanenberglanden 212 t/m 246. Na huisnr 232
aan rechterhand verder RD, dan halfverharde Horsterveldweg. Je verlaat Enschede en
vervolgt onverharde weg. Gaat over in asfalt. Op kruising met Allemansveldweg bij X94
RD, fietspad. Na boerderij aan rechterhand gaat het over in fietspad met onverharde
grassige weg. Op kruising met asfaltweg verder RD langs bankje, nog steeds fietspad en
grasweg. Aamsveenweg oversteken bij X92 en Horsterveldweg vervolgen.
4. Waar fietspad bij X85 met bocht naar links draait bij X85 ga je RD, onverhard paadje.
(Hier LA voor inkorting. Na einde fietspad LA bij X84. Zie verder onder # bij punt 5.) Dit
pad steeds volen, wordt breder. Op driesprong bij X89 eerste pad LA over houten
bruggetje, langs voetgangerssluis en bordje 'Aamsveen'. Bij hekje van metaaldraad en
bordje Naturschutzgebiet aan rechterhand dit pad met bocht naar L volgen. Pad loopt
even pal op grens. Dit paadje (ook paaltjes gele kop) met bochten blijven volgen. Op
driesprong bij X91 L aanhouden en pad vervolgen. Na grenspaal 845G eerste pad LA.
(RD is Vogelschutzgebiet.) Dit pad blijven volgen tot houten hekken. Langs wandelsluis
en over bruggetje of door voorde en bospad vervolgen. Nu eerste bosweg LA, aan
rechterhand grasland. Meebuigen naar R. Op schuine kruising met fietpad, LA paadje
naast fietspad. Komt uit op driesprong. Hier LA, Sagenweg. Na huiizen wordt het asfalt
ruïneus. Je passeert wit-rode slagboom en vervolgt weg.

5. Nu eerste onverharde pad RA bij X84. #Asfaltweg oversteken en RD, smal onverhard
paadje langs draad aan rechterhand, Verwooldsweg. Je loopt tussen velden. Bij boerderij
RD, betonplaten. Bij asfaltweg Lappenpad RD langs houten afsluitboom. Bij volgende
asfaltweg en X93 ook RD, nu brede zandweg. Eerste weg RA bij X57, Horstkamplaan.
Deze volgen tot eind. Weg oversteken en RA over fietspad. Eerste weg schuin L,
doodlopende Holzikerbrinkwinkweg. Op driesprong LA, Brinkstraat. Weg naar R negeren.
Je neemt eerste weg schuin L, Holzikweg. Je loopt Enschede binnen. Nu eerste fietspad
schuin L. Fietspad naar L negeren en RD. Gaat over in halfverhard. Onverhard pad naar
L negeren en dan eerste stoeptegelpad RA. Direct stoeptegelpad schuin naar L negeren.
Doorlopen tot klinkerweg. Hier LA. Eerste weg RA, Gezina van der Molenlanden. Met
bocht naar L volgen.
6. Na huisnr 50 aan rechterhand RA, smal grindpaaadje. Aan eind LA, halfverhard pad,
brede grasstrook aan rechterhand. Dit pad steeds blijven volgen, alle zijpaden negeren.
Aan eind meebuigen naar L ri. afsluithek. Langs hek en L aanhouden ri. fietspad. Op
fietspad al snel RA bij rotonde Knalhutteweg oversteken. Aan overkant RA over fietspad.
Fietspad gaat omhoog. Nu eerste fietspad LA, naar beneden, verderop Hazelaarstraat.
Voor kruispunt Vlierstraat RA Buurserstraat oversteken. Aan overkant RD, Vlierstraat,
stoep. Na reclameborden en een paaltje van brandweer RA, klinkerweg. Gaat over in
asfaltweggetje omzoomd door eiken. Eerste onverharde paadje L langs boomstam. Komt
uit op asfalt en RD langs hek aan linkerhand. Aan rechterhand passeer je lange vijver. Bij
bebouwing schuin L over gravelpaadje. Komt uit in bocht klinkerweg. Hier LA, Taxisstraat.
Wegen naar R negeren.
7. Bij drukke Vlierstraat RA. Ter hoogte van huisnr 9 aan rechterhand naar L weg
oversteken en aan overkant over stoeptegelpad langs flat Vlierstede. Bij hekje rond
plantsoen RD over gras langs eikenbomen. Daarna RD, De Luttebrink. Weg naar L
negeren. Na huizen RA, asfaltpaadje langs nr 22. Dubbele rijbaan oversteken en aan
overkant LA. Op brede kruising bij stoplichten Het Bijvank oversteken en RA. Je passeert
bushalte WKC Bijvank en gaat daarna schuin LA, stoeptegelpad. Dit pad blijven volgen.
Klinkerweg, Zenderenbrink, oversteken en RD. Na paaltjes kom je uit op klinkers en hier
LA, stoeptegelpad langs skatebaan. Even verder passeer je orthodoxe kerk en vlak voor
stenen paal RA over stoeptegels. Op kruisinkje direct daarna RD, langs flat aan
linkerhand. Na flat verder RD over stoeptegels. Op kruisinkje RD verder naar drukke weg.
Hier RA voor bushalte of LA, bij stoplichten Wesselerbrinklaan oversteken en LA terug
naar parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats Winkelcentrum Enschede Zuid, Wesseler-Nering, 7544 DD Enschede.
Openbaar vervoer
Bushalte Hertmebrink, lijn 2 en 8 van/naar Enschede CS, aan de Broekheurnering. Vanaf
bushalte ri. splitsing met Wesselerbrinklaan en RA gravelpaadje Wesselerbrinkpark in.
Zie verder onder 1 bij *.
Bushalte WKC Het Bijvank, lijn 1 van/naar Enschede CS. Begin dan in de
routebeschrijving onder punt 7 bij de bushalte.
Lengte van de wandeling
17,5 km (zonder rondje Aamsveen 14 km)

Horeca
't Bakhuus, https://www.bakhuusenschede.nl/
Le Pompidou, http://www.lepompidou.nl/
Afkortingen
RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-enschede4-stadse-tocht/18333/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

