
Groene Wissel 462: Hengelo
Beken, Kristalbad en Binnenstad
Door een leuke volkswijk loopt u langs de Berflobeek de stad uit en kuiert dan kilometerslang over
de paden en onverharde wegen langs de Omloopleiding en het Twentekanaal naar het Kristalbad:
een enorme en vogelrijke waterberging. Over een fraaie bosweg wandelt u door een
natuurgebied/golfterrein en over een graspaadje langs de Koppelleiding weer naar de stadsrand.
Tijdens het traject daar doorheen vangt u af en toe een glimp op van de Drienerbeek. Een 'glimp',
want in het verleden heeft de gemeente Hengelo 'haar best gedaan' deze prachtige beek onder
de stad te verkluisen, oftewel middels duikers van honderden meters lang weggemoffeld. Na twee
mooie parken kunt u de trein instappen of de wandeling door de gezellige binnenstad afmaken, u
komt dan langs de prachtige Sint Lambertusbasiliek, door wat leuke winkelstraten en over de
gezellige horecarijke markt.

versiedatum: 13-09-2020

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

Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345

Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

Genoemde afstanden zijn bij benadering.

1. Verlaat station aan zijde Hart van Zuid. Achterkant van station uitkomend gelijk LA, op hoek van
Metropoolgebouw RA (Gieskesstraat) en bij stoplichten RD. Na kruisen van Berflobeek op 1e
straat LA, blijf Berfloweg volgen. Na huisnr 40 RA (Berflobeekweg), iets verderop ziet u rechts
achter groen beek weer. Op kruising RA (Adriaansweg), op Langelermaatweg LA, volg weg met
linkerbocht. Tegenover huisnr 90 LA (Anthoniusstraat), beek kruisen en na huisnr 57 RA
(Karelstraat). Op Rudolfstraat RA en na huisnr 26, strak voor beek, LA, verhard pad links van
beek, blijf daar met bochtjes meegaand langs.



2. Langs beek lopend op kruising met fietsstraat RA, beekbrug over en aan einde op Hegemansweg
LA. Aan einde op Breemarsweg RA en gelijk LA (Helhoesstraat). Aan einde RA, bij lantaarnpaal
11 LA brugje over en wederom LA, volg pad aan rechterkant van Omloopleiding. Aan einde op
kruising met Aardoliestraat RD, blijf langs water. Aan einde bij stenen brug schuin naar rechts
doodlopende tak van Twekkelerweg volgen en na 10m (even zoeken misschien) LA klein bos in.
Smal pad door wat struikgewas wordt na rechterbocht breder met links/beneden drukke weg waar
u even langs loopt. Strak voor spoortalud (van oud industrielijntje) RA, wandelpad links van vaart.
Waar die vaart haaks naar rechts buigt, op stuw LA dat spoortalud op, boven RA en loop aan
linkerkant van spoorstaven naar en over Sluis Hengelo (Twentekanaal).

3. Volg direct daarna schuin naar links tegelpad aan linkerkant van naar links buigende weg naast u.
Na groot wit gebouw (een gemaal) LA, halfverharde landweg, komt verderop langs Twentekanaal.
Na ruim 1½ km, even voor voet/fietsbrug, schuin RA brugtalud op en boven LA die brug over. Na
die brug RD, volg dalend fietspad met paar flinke bochten. Na brugje ziet u links een waterberging
(het Kristalbad). Aan einde strak voor spoor LA (aan linkerkant van fietspad is wandelpaadje). Blijf
langs spoor: onderweg ziet u naar links gaande dam met vogelkijkscherm en na volgende dam
kunt u even stukje over vlonderpad kuieren. Op kruising met asfaltwegje RA, spoor over, loop
Kettingbrugweg uit. Op kruising met drukke dubbele weg RD (Golfveldweg), loop breed pad
tussendoor golfvelden uit.

4. Aan einde op Morshoekweg LA, brug over Koppelleiding over en direct daarna op voetpaadje
strak langs dat water LA, blijf daarlangs. Ruim na huisnr 15, strak voor huisnr 9, RA (Esbeekweg).
Aan einde (een omgekeerde Y-splitsing) bij fietsbordje 50 RA (Oude Grensweg), wordt
klinkerstraat, blijf deze volgen. Tegenover huisnr 93 LA (De Wilmskamp). Na rechterbocht op
asfalt bij lantaarnpaal 6 LA richting flat en 30m daarvoor schuin RA, smal paadje door wat groen.
Fietspad en asfaltweg RD oversteken, volg RD grasveld richting laagbouw, op roze fietspad RA
en gelijk LA (Woltersweg). Op schuine kruising bij school RD, vervolg Woltersweg. Na huisnr 6 op
kruising met Grundellaan RD (nog steeds Woltersweg). Let op: tegenover huisnr 9 schuin LA,
volg tegelpad en brugje over Drienerbeek.

5. Daarna op klinkerstraat scherp RA, brugje over, op Drienerparkweg LA, loop weg uit. Aan einde
op Anninksweg LA spoor onderdoor. Op 1e straat LA (Spreeuwenstraat). Na huisnr 1 RA
(Drienerbeekweg). Op kruising LA (Kievitstraat). Op vijfsprong RA (Prof. van 't Hoffstraat). Na
huisnr 25 op driesprong rechts aanhouden. Aan einde Wolter ten Catestraat RD oversteken en
tegelpad aan rechterkant van groot gazon volgen. Na beeld van paard (waar u wat bochtjes moet
maken) LA, volg asfaltpad strak langs vierkante vijver. Na knikje op asfaltpadenkruising LA, dan
links nog die vijver, bij lantaarnpaal 15 RA, asfaltpad met links haag en grote parkeerplaats. Op
kruising met drukke weg RD, volg wandelpad langs huisnr 72 Stadspark in. Bij paviljoentje RD,
volg rechterbocht langs water (r). Op driesprong bij lantaarnpaal 4 RA en daarna LA via 2 hekjes
park verlaten. Hierna kunt u 2 dingen doen: linksaf naar station of route door binnenstad afmaken.

6. In laatste geval eerst weg oversteken, aan overkant RA en daarna LA (B.P. Hofstedestraat). Bij
parkeergarage RD, volg verderop winkelstraat (Telgen). Op 1e straat RA, brede winkelstraat, en
voor Hema LA (Enschedesestraat). Na Sint Lambertusbasiliek LA (Brinkstraat) en blijf RD gaan,
verderop passeert u links van u marktplein. Kort daarna in flauwe rechterbocht (Brink) LA
winkelpassage De Brink in. Daar uitkomend LA en u ziet rechts het station.

Praktische informatie
U reist met de trein (of auto) naar station Hengelo. Raadpleeg
OVR-reisinfo!

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


