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Op het voormalige landgoed Drienerlo tussen Enschede en Hengelo is vanaf 1961 een
campus ontwikkeld die doorgaat voor de eerste van Nederland. Bedoeld werd een
campus zoals we kennen uit de Verenigde Staten waarbij studenten wonen op een
universiteitsterrein buiten de stad met allerlei voorzieningen. Omdat het een nieuwe
universiteit in een buitengebied is gaat de wandeling van Hengelo naar Enschede, een
waarlijk groene wandeling.
Deze wandeling komt uit de wandelgids 'Wandelen naar de campus' die over de
ruimtelijke groeiwijze van alle universiteiten van Nederland gaat, de enige in zijn soort. De
wandelgids biedt historische informatie over de groeispurt van de universiteiten na de
Tweede Wereldoorlog. Bij vrijwel elke universiteit wordt gewandeld van het oude
universiteitskwartier in het centrum naar de nieuwe campus aan de rand van de stad.

Routebeschrijving
Loop vanaf station Hengelo Oost richting het tankstation aan de Zwavertsweg. Volg deze
weg tot bushalte 'Kasbah'. Loop vanaf de bushalte recht op de Kasbah af, tussen het
parkeerterrein en het grasveld door. Neem de tweede onderdoorgang, bij huisnummers
21-23, links om door dit wooncomplex te lopen. We passeren half in het donker eerst het
Theotheater rechts en gaan dan naar links. We lopen het hele middenterrein uit en
verlaten via Eendengang en Drie Turven de Kasbah. Op de verharde weg naar rechts en
waar deze met een bocht naar rechts buigt nemen wij het pad rechtdoor,
Kneppelhoutpad. Via de brug linksaf naar de Drienerwoldeweg. Deze zandweg helemaal
uitlopen en op een kruispunt rechtsaf op een geasfalteerde weg, Nieuwe Grensweg. Na
vier flauwe bochten slaan we linksaf de weg in naar de campus. Er staat een houten bord
met 'Witbreuksweg' aan de linkerkant van deze weg. De campus dient zich na een dikke
honderd meter rechts aan bij een afslag naar een wooncomplex met parkeerterrein. Hier
gaan we in en slaan gelijk linksaf over het voetpad naar de mastaba's en piramiden. We
volgen de route die ons vanzelf bij het volgende wooncomplex brengt en gaan dan
rechtsaf. Als we dat gepasseerd zijn gaan we wederom rechtsaf en dan komen we op
een parkeerterrein onder de bomen. Hier lopen we overheen richting toegangsweg. Daar
aangekomen zien we een plattegrond van de campus bij de kruising met de
Langenkampweg die we recht oversteken (Matenweg). Dan lopen we tot de
eerstvolgende kruising waar we linksaf slaan. We zien nu rechts laagbouw met gevels
van kinderkopjes opduiken. Hier gaan we het groene talud op waar een smal voetpad
langs ligt en lopen vervolgens over dit bijzondere studentencomplex naar de andere kant
waar we via eenzelfde talud weer op de aarde komen. Onderweg kijken we in de
binnenplaatsen en treffen we ook studentenwoningen op het dak aan. Aan de andere
zijde aangekomen slaan we linksaf. Deze weg lopen we uit en steken dan over naar het
voetpad tussen de rode nieuwbouw links en een parkeerterrein. Bij het pleintje
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aangekomen gaan we links door de poort van dit nieuwe studentencomplex, de Box
genoemd. Via het binnenterrein verlaten we het complex aan de andere zijde waar we
een bospaadje nemen dat rechts omhooggaat. We komen dan op een hooggelegen
asfalt pad rondom een atletiekbaan met de letters Universiteit Twente. Je zou kunnen
zeggen dat dit het sportieve kloppende hart van de studentencampus is. Aan het pad ligt
achter een haag verscholen een amfitheater van dezelfde architect als de Kasbah waar
we onze wandeling begonnen. We volgen het pad langs de ronding van de atletiekbaan
en na de afdaling gaan we linksaf over het water. Vanaf de brug kijken we rechts naar het
bakstenen gebouw waar we dadelijk naar binnen gaan. Helaas kunnen we niet langs de
waterrand lopen en vervolgen we onze route naar een van de eerste gebouwen, de
hoogbouw die net gerestaureerd is en als studentenhotel een tweede leven in gaat. We
houden rechts aan en brengen een bezoek aan het culturele centrum van deze campus,
De Vrijhof. Als we vervolgens weer verder gaan passeren we een kerktoren in het water
aan onze linkerhand. Schuin tegenover De Vrijhof staat een evenzo introvert bakstenen
gebouw dat niet voor niets de naam Bastille heeft gekregen.
Vlak voor we daar aankomen slaan we linksaf het voetpad in dat over een betonnen
kunstwerk voert dat een lichtkrant bevat en mede daarom Information Plaza wordt
genoemd. Dit pad lopen we uit en steken dan bij een weg schuin naar rechts over om het
weer op te pakken. Rechts aanhouden om na een bocht bij het volgende kunstwerk te
belanden, een carillon en toren. Dit passeren we en gaan links over het wandelpad
verder waar we op het einde de centrale toegangsweg (Drienerlolaan), oversteken waar
we op een rood fietspad terechtkomen. Alvorens we dat rechtdoor vervolgen leggen we
rechts een bezoekje af aan een kunstwerk ter nagedachtenis van de vuurwerkramp in de
wijk Roombeek te Hengelo.
We zullen vanaf hier onze wandeling min of meer langs de Roombeek - niet alleen een
wijk maar ook een werkelijk bestaande beek - vervolgen om te eindigen in de betreffende
woonwijk. Over het fietspad lopen we verder, steken een wetering over en komen dan bij
een weg die we oversteken waarna we linksaf gaan. Na de vijver gaan we rechtsaf naar
het gebouw Cubicus dat we bij het passeren van de vijver in het water zagen staan. Hier
gaan we naar binnen en lopen dat rechtdoor naar de uitgang aan de andere zijde van het
gebouw. Buiten gaan we rechtsaf over het water en lopen dan tussen de gebouwen door.
Nadat de bebouwing links ophoudt zien we links een plein met witte luifels verschijnen
waar we naartoe lopen. Dit plein, het O&O plein, zou je het centrale plein van de
universiteit kunnen noemen. Hier omheen bevinden zich verschillende
faculteitsgebouwen en een restaurant. We vervolgen onze weg onder de luifel tot aan de
weg waar we linksaf gaan. We lopen naar de rode nieuwbouw, het Nanolab. Op het
pleintje aangekomen gaan we linksaf onder het gebouw door en belanden dan op een
plankier dat we helemaal langs de gevel volgen naar de andere kant van de vijver waar
we wederom onder het gebouw door dit laboratorium verlaten. Daar zoeken we rechts het
fietspad op dat langs het water loopt na eerst een ander fietspad over gestoken te
hebben. Dit rode fietspad lopen we helemaal uit en dan komen we bij een weg waar we
rechtsaf gaan en weer direct daarna linksaf om ook hier langs het water verder te lopen.
We passeren nu enkele woningen die ongetwijfeld bewoond worden door personeel van
de universiteit. Dit pad lopen we uit. Op het einde steken we de weg over en dan kijken
we uit over de Van Heeksbleek. Bij het informatiebord gaan we linksaf over het zandpad,
passeren de boerderij aan onze linkerhand en lopen om de bleek heen. We houden
rechts aan en komen aan de andere kant ongeveer op dezelfde hoogte uit waar we

linksaf slaan en het pad vervolgen. Op het einde van het pad komen we bij een
plattegrond waar informatie op staat over dit coulisselandschap. We steken over en
vervolgen het pad dat nu smaller is. We lopen dit licht gekromde pad helemaal uit en
passeren een golfbaan. Op een splitsing linksaf en bij de volgende afslag rechtdoor
(wandelknooppunt X46). Ook dit lopen we helemaal uit en op Y-splitsing linksaf waarna
we een fietspad kruisen waar we zien dat we de bebouwde kom van Enschede naderen.
We blijven doorlopen tot de eerste huizenblokken aan de Slagmanweg waar we links het
wandelpad tussen de bomen nemen. Ook dit pad lopen we helemaal uit. Ter linkerzijde
passeren we een zorgcentrum. Op het einde gaan we linksaf de Roessinghbleek op tot
aan het voetgangerslicht bij de ingang van het zorgcentrum. Daar steken we over en
gaan we het Van Heekpark in. In het park houden we links aan en passeren rechts een
gekromde vijver. Op het einde van dit pad komen we op een vijfsprong waar we linksaf
richting obelisk gaan. Daar slaan we vervolgens rechtsaf richting het grote ovale grasveld
dat we linksom bewandelen. Aan de overzijde komen we op een natuurstenen pleintje uit
met ingenieuze waterpartij dat warempel de Roombeek blijkt te zijn. Het is dan niet meer
zo moeilijk om de wijk Roombeek te vinden want we gaan hier linksaf en volgen het
gootje waar de Roombeek doorheen stroomt (Walhofstraat). Na dit kaarsrechte tracé
komen we aan bij een drukke uitvalsweg, de Deurningerstraat, die we oversteken. We
zijn nu in de wijk Roombeek en het watergootje wordt een langgerekte vijver met
ijsschotsachtige stapstenen (Roomweg). We passeren het winkelcentrum en komen dan
bij een museum links en een groot grasveld rechts waar een monument staat ter
nagedachtenis van de vuurwerkramp. Recht voor ons staat een kunstig geplooid
appartementenblok waar de busbaan ligt (Tollensstraat). Hier gaan we rechtsaf en we
passeren aan onze rechterhand de plek waar vroeger de vuurwerkfabriek stond. Bij de
stoplichten rechtdoor en de busbaan blijven volgen. Op de voorrangsweg gaan we linksaf
en deze straat (Deurningerstraat) helemaal uitlopen. Aan het eind oversteken en het
spoor over. Daarna zie je rechts het station van Enschede, het eindpunt van deze route.

Praktische informatie
De wandeling loopt door sommige universiteitsgebouwen die in principe openbaar
toegankelijk zijn. De wandelaar dient zich aan de huisregels te houden en vanwege de
privacy van studenten, docenten en personeel is fotograferen ongewenst.

Dit is een wandeling uit de wandelgids 'Wandelen naar de campus' met 13
ontdekkingstochten op universitair niveau. Paul Kurstjens, liep ongegeneerd
universiteitsterreinen over. Deze wandelgids is te koop bij de boekhandel of online te
bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

