Twentse Tocht Hof Espelo - Lonnekermeer
Auteur: Truus Wijnen
Rondwandeling in de omgeving van Enschede
Ook op deze Twentse Tocht maak je kennis met de prachtige landgoederen die Twente
rijk is. Het landgoed Hof Espelo, het startpunt van deze wandeling, ligt op een steenworp
afstand van de buitenwijken van Enschede en grenst ook aan de campus van Universiteit
Twente. Al wandelend over Hof Espelo kom je echter weinig mensen tegen. Je hebt meer
kans om reeën te zien en vogels te horen. In het tweede deel van de wandelroute maak je
kennis met het landgoed Het Lonnekermeer. Deze wandelroute is door de bezoekers van
Wandelzoekpagina gekozen als 'Mooiste wandeling 2015'.
De wandelroute kan ingekort worden tot 15 km.

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 vanaf de parkeerplaats naar links. Weg gaat met bocht naar rechts voor het
Koetshuis langs.
Na 120 m: na het passeren van een stenen brug gaat de weg naar links daarna het 1e
zandpad RA.
Na 400 m: op 4-sprong bij bankje LA.
Na 650 m: op 4-sprong met rechts toegangsweg naar huisnummer 305 RD lopen.
Na 250 m: ga het 1e pad RA. Is bij routepaaltje Q94.
Na 150 m: houten bruggetje over, even verder volgen nog een vlonder en bruggetje. Op
diverse plekken in het bos zie je op stammen van de bomen de Tonderzwam of
Tondelzwam.
Na 150 m: op T-splitsing, bij geel pijltje, rechts aanhouden.
Na 100 m: op 4-sprong, bij bankje, RD.
Na 80 m: op 8-sprong het 3e pad naar links gaan. Je loopt nu in het sterrenbos.
-(1)Na 250 m: aan eind pad RA en direct het smalle pad naar links oplopen (blauw-geel
pijltje). Vervolgens RD lopen: pad links langs weiland.
Na 50 m: bij groen bordje 'opengesteld Het Leutink' RA. Het pad loopt links langs weiland.
Na 150 m: houdt bij 3-sprong rechts aan richting houten hek en breed zandpad met
fietspad. Steek zandpad over en passeer hek bij bordje De Wildernis.
Na 400 m: negeer zijpaden, loop door tot hek en breed zandpad, ga hier RA.
Na 100 m: 1e pad LA, bij routenetwerkpaaltje Q88.
Na 200 m: doorlopen tot volgend houten hek, vlonder over en breed zandpad schuin naar
rechts oversteken.
Na 200 m: na weer 2 hekjes, op breed zandpad met fietspad LA gaan.
Na 450 m: op eind van de Hartjesbosweg RA.
Na 60 m: negeer weg naar links: Lonnekermeerweg.
-(2)Na 70 m: passeer het witte hek van Landschap Overijssel.
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Na 550 m: pad gaat met bocht naar links, negeer even verder het eerste pad naar links
bij paaltje met rood en geel pijltje.
Na 120 m: ga het volgende pad, net vóór bord met gedicht, wél LA.
Na 250 m: op T-splitsing RA, negeer pad naar links en blijf doorlopen tot eind, hier LA.
Na 500 m: aan eind van het pad LA, niet rechtsaf het spoor over.
Na 75 m: op 3-sprong rechts aanhouden.
-----Op diverse plekken zie je hier borden staan met gedichten van de in 2003 overleden
Twentse dichter, schrijver en zanger Willem Wilmink.
-----Na 300 m: neem, voor een kijkje bij het vogelkijkscherm aan het Lonnekermeer, ter
hoogte van het bord met het gedicht 'Heftan tattat' even het pad naar links keer daarna
terug naar dit punt van de route.
Na 220 m passeer hekjes en informatiebord Landschap Overijssel, en loop op asfaltweg
RD (niet RA spoor over). Loop eventueel links langs oever van de watergang:
Koppelleiding.
Na 300 m: doorlopen tot wit rode hek en hier LA, zandweg met fietspad op:
Lonnekermeerweg.
-(3)Na 600 m: ga het 1e bospaadje, bij bankje en prullenbak, RA.
Na 75 m: op T-splitsing RA, smal pad langs dikke boom.
Na 300 m: pad blijven volgen tot op breed zandpad, hier LA.
Na 150 m: op 4-sprong van brede zandpaden RD.
Na 150 m: 2e bospad RA, bij bordje de Wildernis.
Na 170 m: bij hek zandweg oversteken en RD, weer een hek passeren.
Na 200 m: volg pad met bocht naar links en ga op 4-sprong RA.
Na 220 m: passeer hek en ga op breed zandpad met fietspad RA.
Na 120 m: 1e pad LA, bordje 'opengesteld Het Leutink'.
Na 650 m: negeer zijpaden en blijf RD lopen. Bij open veld met links woonboerderij RD
lopen richting wit hek.
Na 150 m: passeer het witte hek en loop RD het brede zandpad op.
-(4)Na 300 m: ga RA, bij beek. Blijf pad langs beek almaar volgen.
Na 550 m: aan het eind van het pad, bij breed zandpad, LA.
Na 630 m: aan eind van de weg - Boshofweg - RA. Wil je de korte route lopen, ga dan
hier LA, wandel 850 m en lees verder bij *** (onder punt 6) .
-(5)Na 60 m: 1e pad LA. De terreinen van de Universiteit Twente worden opgelopen.
Na 300 m: pad gaat voor weiland met bocht naar rechts en komt via bochten bij
klinkerpaadje, hier RA richting parkeerplaats. Houdt op parkeerplaats schuin links aan
richting bushalte.
Na 200 m: na bushalte naar rechts, straat oversteken en loop RD: bord bebouwde kom
Enschede.
Na 60 m: 1e pad LA en ga direct bij het water weer LA, pad langs water op rechteroever.
Dit pad loopt achter het doel van een sportveld langs richting gebouw met o.a. rode
balkons.
Na 240 m: asfaltweg oversteken en pad langs water RD vervolgen.
Na 220 m: komt uit op trottoir, hier links aanhouden.
Na 150 m: op parkeerplaats RA en ter hoogte van brug aan linkerzijde, schuin RA het
klinkerpad opgaan.

Na 200 m: aan eind van dit pad, bij gebouwen van oa de Bastille en waar rechts
supermarkt Coop te zien is, LA de wandelboulevard op. Hier zijn diverse
horecagelegenheden, oa. In het helemaal rechts gelegen sportcomplex maar ook is er
een theatercafé dat in het bibliotheekgebouw links ligt.
Na 220 m: passeer de bibliotheek en het theatercafé, rechts de vijver met klokkentoren.
Blijf RD lopen over de zwart rode tegels en ga aan eind RD het bospaadje op.
-(6)Na 50 m: bij splitsing links aanhouden.
Na 100 m: op asfaltweg LA en direct weer Ra: smal pad links langs vijver.
Na 400 m: bochtige pad komt uit bij asfaltweg deze oversteken en pad RD vervolgen.
Na 150 m: bij splitsing van smalle paden niet LA richting asfaltweg maar rechts
aanhouden: pad wordt breder zandpad.
Na 210 m: op einde pad bij asfaltweg, LA.
Na 200 m: op Horstlindelaan RA en na enkele meters weer LA langs groen hek
vervolgens zwart gravelpad dat later zandpad wordt geruime tijd blijven volgen, zijpaden
negeren.
Na 1300 m: ter hoogte van akker pad naar links negeren en RD blijven lopen, pad tussen
bomenrij.
Na 280 m: pad komt uit op zandpad met fietspad, hier RA.
Na 370 m: *** ter hoogte van Pompstationweg, links aanhouden.
Na 900 m: bij voorrangsweg LA, fietspad op.
Na 250 m: aankomst bij parkeerplaats Hof Espelo.
Praktische informatie
Startpunt
Parkeerplaats van het Bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo van Landschap
Overijssel, Weerseloseweg 259, Enschede.
Lengte van de wandeling
17 of 15 km
Horeca
Halverwege de lange route op het Universiteitsterrein. Het Bezoekerscentrum bij de start
is beperkt open. Zie voor nadere informatie:
http://www.landschapoverijssel.nl/bezoekerscentrum-koetshuis-hof-espelo
Openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Enschede Kennispark kun je wandelen naar punt 6 in de route.
Achtergrondinformatie
Het bij de start gelegen bezoekerscentrum van Landschap Overijssel - beheerder van
landgoed Hof Espelo - is gehuisvest in het oude koetshuis van het landgoed. Je kunt er
terecht voor informatie over landschap en natuur. Het centrum is open op zondag. Via
oude boslanen, langs akkers, weilanden en oude boerderijen doorkruis je het landgoed.
Bijzonder is het sterrenbos, een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs
naar de uiteinden lopen en daarmee een ster vormen. Het fenomeen sterrenbos is
afkomstig uit de barokke tuinarchitectuur en raakte in de achttiende eeuw in zwang. Het
sterrenbos in Hof Espelo werd aangelegd door landschapsarchitect Wattez. In het tweede
deel van de wandelroute bereik je het landgoed Het Lonnekermeer. Langs enkele paden
staan panelen met gedichten van de in Twente geboren Willem Wilmink. Je kunt een
kijkje nemen bij een vogelkijkscherm en hebt een mooi zicht op het Lonnekermeer zelf.
Ondertussen loop je nog steeds op bospaadjes en langs akkers. Kies je voor de lange
routevariant dan wandel je over de campus van de Universiteit. Het is een dorp op zich
dat door veel groen wordt omringd.

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.

