
Groene Wissel 108: Hengelo
Twee Twentse beken
U maakt eerst een gezellig wandelingetje door het stadscentrum met o.a. het marktplein en de
mogelijkheid de fraaie St. Lambertusbasiliek te bezichtigen. Door de groenstroken wandelt u de
stad uit en gaat over land- en boswegen en langs de Elsbeek naar de Vinkebeek. Langs deze,
door bosranden en bossen meanderende, kabbelende smalle beek ligt een prachtig romantisch
voetpaadje. Na dit hoogtepunt wandelt u over landwegen en bospaadjes, langs het Twents
Universiteitscomplex en over een enkele asfaltweg weer naar de Elsbeek. Over de vele
graspaden daarlangs wandelt u ongemerkt de stad weer in. Onderweg passeert u een
ongelijkvloerse kruising van beken en steekt een oud industriespoorlijntje over.

versiedatum: 14-09-2020

Routebeschrijving
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor

Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345

Kijk ter ori?ntatie regelmatig op het kaartje.

1. Verlaat station aan centrumzijde. Stationsplein schuin naar links oversteken en dan schuin RA
brede winkelstraat in. Op kruising RD (Nieuwstraat) en op volgende kruising LA (Telgen), links
ziet u marktplein. Op hoek daarvan RA (Brinkstraat). Op kruising bij kerk RA (Enschedesestraat)
en na ruim 100m schuin LA (Drienerstraat). Na rechterbocht op grote verkeerslichtenkruising
eerst weg oversteken, aan overkant LA (Wolter ten Catestraat) en na zijstraat met rechterbocht
meegaan (Anninksweg). Blijf weg volgen, wordt verderop smaller en gaat spoortunneltje door.
200m daarna aan einde LA (Grundellaan). Aan einde P.C. Hooftlaan oversteken en aan overkant
RA. Let op, na 50m scherp LA, asfaltwandelpad. Loop dit asfaltpad, slingerend tussen en om
sportvelden, helemaal uit: onderweg over brugje, even langs spoor en op kruising met Sportlaan
Driene RD.

2. Aan einde bij flat met vijver RD en onder die flat door. Na 40m LA, wandelpad met iets verderop
bankjes en brugje. Direct daarna RA, pad langs vijver. Aan einde, na brugje, zebra over en RD
(Jacques Perkstraat). Eind verderop in linkerbocht RA (Kneppelhoutpad, links beekje en rechts
huizen). Na huisnr 1 LA, brugje over (Drienerwoldeweg). Aan einde op asfaltwegje RA (Nieuwe
Grensweg). Na 100m Haverrietweg negeren en 150m daarna, voor flauwe linkerbocht, LA, via
zigzag-hekje bos in met kort daarna wat akkerlandjes, daarna weer bos. Let op: na ca 500m, op
hoek van akker, RA, smal pad met iets verderop rij rodondendronstruiken (l). In bos RD door
zigzag-hekje en negeer rechter zijpad naar huis. Aan einde voor weiland LA en al na 2m! scherp
LA, smal pad langs meanderende Vinkebeek (r), blijf daar een kleine km langs.



3. Bij brug RA en daarover gaan, brede weg met fietspad. Na 500m, bij Aw21675, met linkerbocht
meegaan. Na 300m, bij wandelknooppuntpaal W29, RA, rechts ziet u akker. Op hoek van akker
RA, na linkerbochtje wordt dit fraaie lange brede boslaan en loop laan helemaal uit. Aan einde
schuin naar links asfaltweg oversteken, tegelpad, wordt klinkerweg, u passeert bord Enschede.
Na 40m RA, u ziet rechts smalle vijver. Aan einde van vijver LA en na 5m RA. Na linkerbochtje
klinkerwegje bij garageboxen RD oversteken. Aan einde schuin naar rechts en ga verder over
bospaadje met rechts daarvan een weg, u gaat brugje over en ziet links vijver en Twents
Universiteitsgebouw. Op kruising bij Ap20962 RA (Drienerbrakenweg). Na ca 1½ km scherp LA
(Zelfertweg).

4. Aan einde RA (Hengelosestraat), volg rechter fietspad. Na 400m, bij vluchtheuvels, LA voorzichtig
weg oversteken en RD (Kettingbrugweg). 300m na overweg, na brugje over Elsbeek, RA, volg
linker graspad langs beek. Na bekenkruising LA over rechter graspad van die andere beek
verdergaan. Aan einde weg oversteken, RD talud op, industriespoorlijntje oversteken en beneden,
voor beek, RA.

5. Bij spoorbrug met linkerbocht meegaan met dan rechts/beneden een weg, blijf op pad daarlangs,
dit wordt smaller en na struikgewas op Twekkelerweg RA. Asfaltwegje oversteken, door gras naar
beek en daarvoor LA. Na stuwtje asfaltwegje kruisen, blijf langs beek. Bij bakstenen elektrahuisje
RA, brugje over, RD, bij lantaarnpaal 11 RA en na 10m LA (Helhoesstraat). Aan einde
Breemarsweg oversteken, RA en na 10m LA (Hegemansweg). Aan einde RA (Langelermaatweg).
Loop deze licht slingerende weg van ruim 500m (met steeds dezelfde naam) helemaal uit. Aan
einde RA en bij stoplichtenkruising ziet u schuin links achteringang van station.

Deze routebeschrijving is tijdelijk in dit formaat beschikbaar. Later dit jaar verschijnen
Groene Wissels in een nieuwe vormgeving.


