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Rondwandeling vanaf Lonneker
Deze bijzondere maar tevens mooie wandeling met start en finish op het dorpsplein van
het genoeglijke dorp Lonneker staat bol van historie, natuur en cultuur. Het draait
allemaal om de 61 m hoge Lonnekerberg. Voor de oorlog voor een groot deel in
eigendom van een vermogend textielfabrikant en tegenwoordig in beheer van Landschap
Overijssel die ook eigenaar is van het aanpalende natuurgebied Hof Espelo. Min of meer
tussen deze twee gebieden in ligt het voormalige Vliegveld Twenthe dat in de oorlog door
de Duitse bezetter van een klein burgervliegveld werd omgebouwd tot een groot militair
vliegveld met een - deels in de bossen - grote militaire basis. Tegenwoordig is het
vliegveld toegankelijk voor wandelaars en fietsers en kan middels een 'belevingspad'
gezien worden hoe de natuur zich op een deel van het vliegveld langzaam aan het
ontwikkelen en herstellen is. Een van de hoogtepunten op deze wandeling is niet alleen
de Lonnekerberg met z'n mooie bospaden maar zeker ook het laatste deel van de route
waarbij je over het traject van een voormalige spoorlijn het dorp Lonneker weer inloopt.
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. Rp =
routepaaltje
Start
Vertrek vanaf Café Sprakel met de rug naar de hoofdingang, naar links, passeer
cafetaria en ga de 1e weg LA: Spölminkweg.
1e weg RA: Spölminkkamp. Blijf RD lopen waarna je bij een sportterrein komt. Loop hier
RD het smalle pad op.
Aan eind op Stegenkampweg RA
Op 4-sprong met Hegeboerweg RA: half verhard pad.
Negeer de afslag
- bij brievenbus met huisnr 130
- naar links en loop RD, passeer hekje en loop het smalle pad op.
Aan eind van het pad op klinkerstraat RA. Blijf de straat volgen en ga na huisnummer 29
(huis met wit-rode luiken) LA.
Loop iets verderop het smalle pad op en vervolgens op 4-sprong RD en al snel op
volgende 4-sprong ook RD.
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(Je loopt nu in een gebied dat behoorde tot de militaire vliegbasis. Nu het nabijgelegen
vml militaire vliegveld Twenthe geen functie meer heeft en het gebied geen militair terrein
meer is wordt er volop gebouwd. De wegenstructuur is aangepast en nieuwe
straatnamen zijn ingevoerd. Let op, deze nieuwe situaties komen nog niet op alle GPSapparaten voor).
Volg de klinkerweg met een bocht naar links en ga aan eind op klinkerstraat RA.
Negeer twee keer de Harenbergweg naar rechts.
- (1)
- Op schuine 4-sprong met De Braakweg RD: Vargershuizenweg en vervolgens al vrij
snel na passeren huisnummer 131 LA: langs hek het pad op.
(Je loopt nu op een pad dat door het voormalig waterwingebied van Vitens loopt. Het pad
was tot voor kort afgesloten maar is onlangs weer toegankelijk gemaakt voor wandelaars)
Aan eind pad de voorrangsweg schuin naar links oversteken naar de oprijlaan met witte
hekken. Deze laan inlopen en aan het eind
- op het punt waar de laan een bocht naar rechts maakt en je het witte koetshuis kunt zien
- het bospad naar links nemen.
Blijf nu het hoofdpad volgen, na diverse bochten naar rechts komt het uiteindelijk uit op
een breder zandpad, ga hier LA.
1e pad RA (links staan routepaaltjes met gekleurde pijltjes).
Negeer een smal pad naar links en blijf RD lopen. Aan eind, na passeren van een lage
houten afsluitboom, RA, vervolgens 1e pad LA.
Op 3-sprong bij RP Q76 rechts aanhouden en na 20 meter rechts aanhouden.
(De verhoging rechts is een restant van een zgn Splitterbox. Aarden wallen in de vorm
van een hoefijzer. In WOII door de Duitse bezetter aangelegd en bedoeld om vliegtuigen
te camoufleren en beschermen tegen bombardementen. In het bos waar je nu loopt, dat
dicht bij een vml vliegveld ligt, zijn er meerdere aangelegd.)
Aan het eind van het pad LA.
- (2)
- Je komt na het passeren van een wit hek uit bij een straatweg, deze oversteken en op
fietspad LA. Vervolgens 1e weg RA. Je passeert vml Restaurant Kleinsman.
Aan eind met de bocht naar links: zandpad met betonnen stroken. Dit pad komt even
later met een bocht naar rechts uit op het voormalige vliegveldterrein. Passeer de houten
palen en loop het vliegveldterrein op.
Ga na zo'n 600 meter het 1e pad naar links: bij een hekje en ijzeren rooster.
Volg het half verharde pad dat even later uitkomt op brede asfaltbaan, ga hier RA en
vervolg even later de route naar links.
Loop het bruggetje over en ga daarna RA weer het half verharde pad op.
Aan eind rechts (loop eventueel even RD naar de Parallax (Air Fuel Station Zuid) een vml
opslag van brandstof) en pad blijven volgen. Gaat even later door een begroeid gedeelte.
Daarna ter hoogte van het 2e stenen huisje RA, hekje door en over rooster.
- (3)
- Je komt nu langs de Doppler, in deze ontmantelde hangar werden motoren van
straaljagers getest (loop even 'naar binnen' en luister naar de geluiden).
Asfaltweg oversteken en het 1e zandpad RA gaan.
Volg ter hoogte van het hekwerk het pad met bocht naar links.
Aan het eind van de zandweg, op asfaltweg naar links en direct weg oversteken RD het
zandpad op.
Breder zandpad gaat over in smal pad. Blijf route RD volgen.
Op 4-sprong met brede bospaden, linksaf, rood blauw pijltje
- (4)
- Doorlopen tot eind bij infobord Landschap Overijssel, vervolg hierna de route met een
bocht naar rechts.
Daarna het 1e pad naar links: bij RP R08.

Gaat even later met bocht naar rechts.
Ter hoogte van weiland/hek bij huis pad met bocht naar rechts vervolgen.
Na een rododendronlaantje komt pad uit op breder zandpad, volg hier de route RD.
Ook RD blijven lopen bij RP - R91.
- (5)
- Bijna aan eind van het bospad, zo'n 30m vóór je bij de hekjes bent, RA, let op, dus niét
het pad helemaal aan het eind maar het pad net daarvoor rechtsaf gaan.
Na 100 m is aan de linkerkant van het bospad een toegang naar het grafmonument van
de familie Blijdenstein.
Ga daarna het 1e pad LA: een breder en grassig pad.
Op 4-sprong met links een bankje, LA.
Aan de rechterzijde zie je op een gegeven moment afrastering van het vml vliegveld.
Bij hekwerk en RP-R85 ga je RA: hekje door en route vervolgen op smal bospad.
Dit bospad almaar blijven volgen tot je uitkomt bij een klinkerweg voor een waterplas.
Dit zijn de Kleigaten van Smulders. Ooit ontstaan door kleiwinning ten behoeve van de
productie van bakstenen), hier RA.
1e pad LA.
Aan eind, net voor akker, het pad naar rechts nemen.
Op veelsprong met aan weerszijden een stijgend en dalend pad, rechtdoor blijven lopen.
Blijf nu zoveel mogelijk het linker pad aanhouden dat bij vervallen gebouwen uitkomt (vml
brandstofbunkers van Duitse bezetter) Het pad dat hier achterlangs loopt (= aan de
boskant) blijven volgen en dan bijna aan het eind van de gebouwen pad met bocht naar
rechts volgen.
Negeer het smalle pad naar links, blijf hoofdpad volgen (kan modderig zijn).
Aan het eind LA. Je komt uit bij een asfaltweg, ga hier LA.
- (6)
- Ga zo'n 100m voor de voorrangsweg RA: smalle pad langs weiland.
Dit smalle pad (waar ook mountainbikers gebruik van maken) geruime tijd blijven volgen,
je steekt diverse keren een asfaltweggetje over en passeert ook een stukje van een oude
spoorbaan (Voormalige spoorlijn Enschede/Lonneker
- Oldenzaal. Tot 1972 in gebruik).
Daarna nog steeds het smalle pad cq voetgangerspad RD blijven volgen. Je komt
uiteindelijk in een woonwijk alwaar je ook zo veel mogelijk het pad RD blijft volgen.
Ga ter hoogte van huisnr 35, net voor de straat Boerrichterkamp, naar links een smal
voetpad op. Op splitsing rechts aanhouden.
Aan het eind, bij straat, hekjes passeren en RA.
Even later kom je bij het dorpsplein van Lonneker, net daarvoor zie je aan de linkerzijde
zie Galerie Urinoir Bezet. Voorheen een openbare waterplaats nu een van de kleinste
kunstmusea van Nederland.
Aan de overkant van het pleintje is dan weer Café Sprakel, het beginpunt van deze route.
Praktische informatie
Start
bij Café Sprakel
Adres: Dorpsstraat 137, 7524 CH Lonneker (Enschede)
Afstand
Rondwandeling van 16 km
Horeca
bij

Start
Café Sprakel (ma t/m zo open vanaf 10.00 uur), Hotel Savenije (di t/m zo open vanaf
9.00 uur) en na 6 km: Restaurant Kleinsman (Op dit moment gesloten. Is overgegaan
naar nieuwe eigenaar, of daar koffie gedronken kan worden en eventuele openingstijden
is nog niet bekend).
Openbaar vervoer
Neem de bus vanaf Station Enschede of Oldenzaal
Honden
aangelijnd
Achtergrondinformatie
De textielindustrie in Twente behoorde tot een van de pijlers van de Nederlandse
economie van de eerste helft van de vorige eeuw. Door hun rijkdom konden de
textielfabrikanten veel grond aankopen en landgoederen vestigen, veelal met fraaie
landhuizen. Dat gebeurde ook met het gebied rondom de Lonnekerberg. Aanvankelijk
was de heuvel begroeid met heide maar werd aan het eind van de 19e eeuw door de
textielfabrikant Albert Jan Blijdenstein beplant met naaldbomen, onder meer voor de
houtproductie. Na zijn dood werd hij begraven op zijn Lonnekerberg net als later andere
familieleden. Deze plek is nog steeds te bezichtigen.
Herinneringen aan de oorlog zijn in dit wandelgebied ook overal aanwezig. Vooral
vanwege het vliegveld dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd gebruikt. Bij
het vliegveld bouwden de Duitsers de militaire basis Zuidkamp met bunkers die er aan de
buitenkant uit zagen als boerderijen, om de geallieerde bommenwerpers te misleiden.
Een kleine misser was wel dat de boerderijen er meer Duits dan Twents uitzagen. Hun
vliegtuigen verscholen de Duitsers tussen de bomen van het naast het vliegveld gelegen
natuurgebied Hof Espelo. Via rollerbanen werden ze naar het bos getransporteerd en in
opgeworpen aarden wallen in de vorm van een hoefijzer geplaatst. De zogenaamde
'Splitterboxen'. Ze werden in die wallen gecamoufleerd en beschermd tegen
bombardementen.

Truus Wijnen, Tukker in hart en nieren, heeft al de Twentse wallen beklommen en de
mooiste van deze wandeltochten heeft ze in de wandelgids 'Wandelen op de Twentse
Wallen'. Deze wandelgids is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

