Twentse Tocht Twekkelo - Kristalbad
Auteur: Truus Wijnen
Rondwandeling vanaf Enschede
Startpunt van de route is het tussen Hengelo en Enschede gelegen NS-station Enschede
Kennispark. Dit station ligt pal naast het voetbalstadion De Grolsch Veste van FC
Twente. Als je koers zet richting het buitengebied passeer je een hoge toren. Via ronde
kijkgaten kun je een blik naar binnen werpen. Het is de enige indoor duiklocatie in
Nederland en heeft een waterbassin van 10 meter diep. Als je dan de gebouwen achter je
hebt gelaten en het Twentekanaal over bent gestoken beland je in een andere wereld:
Twekkelo, een groene buffer tussen de steden Hengelo en Enschede. Een parel van een
cultuurlandschap waar nog landbouw en veeteelt plaatsvindt.
Routebeschrijving
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de routekaart die
gratis te downloaden is voor de abonnees van Wandelzoekpagina. In de
routebeschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
- Start: verlaat station aan de achterzijde (kant van het FC Twente-stadion) en ga RA.
Steek parkeerplaats schuin naar links over richting bioscoop Kinepolis, steek vervolgens
bij de oversteekplaats de straat over en loop de uitgaanspassage (die links van de
bioscoop ligt) in. Loop tussen de zuilen door.
Volg het rode asfalt tot voorbij laatste zuilen, loop parkeerplaats op en steek deze schuin
naar links over (voor je zie de dan ook de IJsbaan Twente. Wandelaars kunnen altijd
gebruik maken van het ijscafé. Bij binnenkomst even melden dat je alleen het café komt
bezoeken. Anders moet je nl een toegangskaartje kopen) .
In hoek van de parkeerplaats LA, loop de brug over de Elsbeek over, ga net voor kanaal
RA en vervolgens direct rechts aanhouden, het pad omhoog richting houten brug.
Aan eind LA de brug over.
Na brug het asfaltpad blijven volgen tot op T-splitsing bij routeknooppunt W24. Ga hier La
het graspad op (kan in het voorjaar behoorlijk begroeid zijn).
Negeer het 1e pad naar rechts: bij routepaaltje W42.
Blijf het smalle pad nu een tijdje volgen en ga aan het eind met de bocht mee naar rechts
richting schuren.
Na deze schuren rechtdoor blijven lopen.
Bij een volgend routepaaltje het smalle akkerpad naar links volgen (is net voor het punt
waar aan de rechterzijde een huis staat).
Pad gaat langs akker (kan behoorlijk begroeid zijn) en gaat aan het eind iets naar links
waarna je een hekje passeert en de route vervolgt door een weiland. Blijf in dit weiland
links, langs de afscheiding lopen.
Je komt (na passeren van weer een hekje) uit op een breder zandpad alwaar je LA gaat.
Passeer afsluitboom en blijf pad met bocht naar rechts volgen.
Ga het 1e pad RA: bij routepaaltje met gekleurde pijltjes. Het pad loopt achter een stal
langs.
- (1)
- Pad komt uit bij asfaltweg. Deze RD oversteken: Hellerweg.
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Blijf dit pad volgen. Je passeert aan het eind het Johanneskerkje en komt uit op een
verharde weg.
Ga hier RA: Twekkelerweg en direct weer LA: pad voor zouthuisje.
Pad gaat met een bocht naar rechts, passeert weer een zouthuisje en ga op het punt
waar aan de linkerzijde het weiland eindigt, linksaf het smalle bospad op: bij routepaaltje
dat ietwat verscholen links van het pad staat.
Op T-splitsing LA richting asfaltweg (je volgt nu niet meer de routepijltjes).
Op asfaltweg RA (Ga voor een kijkje bij de toegangspoort van landgoed Het Stroot hier
even naar links).
- (2)
- 1e weg LA ( bij de witte hekken ) en blijf rechts aanhouden.
Ga direct na het passeren van een beekje met ijzeren hekwerk het 1e pad LA.
Vervolgens het 1e pad RA (thv routepaaltje W46).
Aan het eind van het pad een afsluitboom passeren en direct RA het bredere zandpad
op: Zwarte Vennenweg.
Op 4-sprong met rechts wit hek, RA het wandelpad op.
In een bocht met aan de rechterzijde houten afsluitbomen het pad schérp naar links
nemen.
Pad met bochten blijven volgen, voor hekwerk met de bocht mee naar links en doorlopen
tot net vóór hekjes bij breed zandpad. Hier schuin naar rechts gaan.
Aan eind pad, op 3-sprong LA.
Aan eind van het pad, bij slagboom, RA: breed zandpad.
Op eind van het zandpad LA: verhard weggetje.
Dit weggetje blijven volgen tot op 3-sprong, hier RA: Haimersweg.
Je komt uit bij een voorrangsweg (Twekkelerweg), deze RD oversteken naar onverhard
pad: bij routepaaltje met geel pijltje.
- (3)
- Pad blijven volgen, je moet nog een keer een overstapje over en komt uit bij
routeknooppunt W33.
Hier ga je LA: pad langs heg.
Aan eind pad (met rechts een bankje) LA: routepaaltje W31
Aan eind het pad met een bocht naar links vervolgen. Even later gaat het pad over in een
half verhard pad.
1e pad RA: smal asfaltpad. (Voor een bezoek aan Rustpunt Reef ga je niet RA maar loop
je hier RD. Op voorrangsweg LA en dan ligt het Rustpunt aan de rechterzijde).
Aan het eind van het pad, na passeren hekwerk, RA: breed zandpad.
Op 3-sprong RA: richting oude houten zoutboortoren.
- (4)
- Je komt uit bij een asfaltweg. Deze RD oversteken naar de Baardinksweg.
Ter hoogte van ijzeren hek rechts aanhouden, het smalle pad op.
Bij beekje LA en direct RA houten planken over en omhoog het talud op waarna je
uitkomt bij het Twentekanaal. Hier LA.
Het pad langs het kanaal blijven volgen, het pad buigt ter hoogte van sluis iets naar links
waarna het op een asfaltweg uitkomt, hier RA.
- (5)
- Na het passeren van het sluizencomplex de 1e weg RA.
Ga even verderop op het graspad lopen langs het water. Dit pad blijven volgen tot bij
stenen bruggetjes. Ga hier RA en loop vervolgens RD langs de rechteroever van de
watergang.
Steek het asfaltweggetje over, passeer hekje waarna je in het retentiegebied Het
Kristalbad loopt.
Bij uitkijktoren LA: gravelpad.
Aan eind RA. Je loopt nu evenwijdig aan de F35 de 'Fietssnelweg'.

- (6)
- Aan de rechterzijde zie je de waterplassen van het gebied. Na al deze waterpartijen het
gravelpad naar rechts vervolgen.
Loop een bruggetje over, blijf pad volgen en op het punt waar je net vóór de houten
fietsbrug bent, sla je LA: dalend pad.
Vervolgens het 1e weggetje linksaf (thv het witrodehek). Steek brug over de Elsbeek over
en ga op parkeerplaats schuin rechtsaf: richting de uitgaansboulevard Go Planet.
Loop weer tussen de zuilen door waarna je op het eind weer aangekomen bent bij de
straat voor het FC Twente-stadion.
Steek straat over en loop schuin naar links de parkeerplaats over richting treinstation
Enschede Kennispark, het startpunt van deze route.
Praktische informatie
Start- en eindpunt van de route
Station Enschede Kennispark (bij het FC Twente stadion) Colosseum 65, 7521 PP
Enschede
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca
Bij stationstunnel: The Lunchbox open: maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur
In het ijscafé van de IJsbaan Twente (ligt nabij de start, je komt er voorlangs), Colosseum
90, 7521 PT Enschede. Open ih winterseizoen vanaf 9.30 uur.
Halverwege de wandeling is Theetuin Op t Oorbeck, open op zondag (voorjaar tot najaar).
Na 8,5 km Rustpunt Het Plukreef, open voorjaar tot najaar op woensdag t/m zaterdag. Op
zondag Rustpunt zelfbediening.
Openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Enschede Kennispark ben je direct bij de start van deze route.
Achtergrondinformatie
Een wandeling langs essen en boerenerven, volg paadjes langs heldere beekjes en
struin door weilanden. De paden, ooit aangelegd door vrijwilligers uit Twekkelo, gaan
vaak over particuliere gronden. Opvallend zijn de lage groene huisjes. Het zijn
zogenaamde zouthuisjes.
Maak kennis met landgoed Het Stroot, een negentiende- eeuwse fabrikantenbuitenplaats
en erfenis van het rijke textielverleden van Enschede. Via bospaadjes kom je weer tussen
de weilanden. Af en toe kom je een heel smal hekje tegen waar je je tussendoor moet
wringen of een ietwat gammel bruggetje waar je overheen moet. Het mag de pret niet
drukken! Je komt nu ook langs een hoge, oude houten zoutboortoren, de voorloper van
de zouthuisjes. Bij het Twentekanaal aangekomen, loop je in de richting van Hengelo en
passeer je één van de drie schutsluizen in het Twentekanaal. Het sluizencomplex De
Waarbeek, waar deze schutsluis deel van uitmaakt, is een rijksmonument. Het laatste
stuk van deze rondwandeling gaat langs Kristalbad. Dit gebied is enkele jaren geleden
door Waterschap Regge en Dinkel ingericht voor wateropvang en -zuivering. Inmiddels is
het een interessant natuurgebied geworden want er zijn al vele soorten watervogels
gespot. Bijzonder is de Fietssnelweg waar je op dit deel van de route een tijdje naast
loopt. Het is de F35, een snelle fietsverbinding tussen Enschede en Nijverdal. Inmiddels
heb je ook al het voetbalstadion zien opdoemen met daarnaast NS-station Enschede
Kennispark, het eindpunt van deze wandeling.

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.

