
83Donkere bossen / Rijssen

Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Rijssen
Stationsdwarsweg 1
7461 AR Rijssen
Coördinaten: 52°18’41” N   6°31’10” E

Horeca: 
In centrum

Het Witte Hoes
Markeloseweg 90
7461 PB Rijssen

Het Schwarzwald
Markeloseweg 115
7461 PB Rijssen

Poort van Twente
Enterstraat 188
7461 PE Rijssen

1. Vanaf voorkant van station RD, richting centrum (Boomkamp). 
Op kruising RD (ook Boomkamp). Aan einde op plein met fontein 
RA (Haarstraat, winkelstraat). Aan einde van volgend plein LA 
(Hogepad). In linkerbocht bij huisnr 28 rechts aanhouden (Es-
straat), blijf straat flink stuk volgen. Na huisnr 108C RA (Hendrik 
Jan van Opstallstraat). Op 1e weg LA (Kattenhaarsweg).  
Op kruising met asfaltweg RA (Wijnand Zeeuwstraat).  
In rechterbocht, na plantsoentje en bankje, LA (Prins Willem- 
Alexanderlaan). In rechterbocht bij huisnr 10 RD, fiets/wandelpad. 
Aan einde van kort stukje LA, asfaltpad, voor volkstuinen RA en 
daarna LA, asfaltfietspad met links die volkstuinen. Aan einde RD 
bos in. Na ca 50m, op omgekeerde Y-splitsing rechts aanhouden, 
loop pad uit. Op kruising met asfaltweg RD, blijf dit pad volgen, 
onderweg rechter- en linkerpaden negeren, verderop ziet u links 
halfopen jeneverbessenbos, blijf daarlangs. Na ca 500m, bij 
wandelpaal N44, scherp RA, brede zandweg met flauwe linker-
bocht, daarna lang en recht. Op kruising met De Wakel RD (Rijs-
senseveld). 

2. Aan einde op Middeldijk LA. Na flauwe linkerbocht bij huisnr 
37/39 RA (Rietweg). Op 1e kruising LA (Zwilweg) en loop bijna 
1km lange grasweg uit. Aan einde op Legakker LA, zandweg. 

Met een beetje fantasie waan je je af en toe in het Zuid-Duitse Zwarte 
Woud: de bossen, beekjes, kastelen en de havezaten, de hele streek 
vertoont opvallende overeenkomsten met haar befaamde naamgenoot, 
maar toch... het is gewoon Twente. Onder imposante, metershoge loofbo-
men met hun weidse kronen slingeren prachtige, licht heuvelige paden en 
romantische weggetjes. Voordat u daarvan gaat genieten, wandelt u na het 
(winkel- en horecarijke) centrum eerst een flink stuk door de bebouwing en 
over landwegen en graspaden door het Middelveen naar en door de bossen 
van het Rijssense- en Brekelveld. 

Op de terugweg wandelt u langs het prachtige kasteel (museum) Oosterhof. 
Op de bebouwing na loopt deze route voor een flink deel over onverharde 
paden en wegen.
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Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1251/4644

http://routefabriek.nl/routekaart/1251/4644
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Op asfaltweg (u bent weer op Middeldijk) LA en na ruim 100m op 
1e weg RA (Venegge), wordt na stukje asfalt landweg met flink 
eind verderop linkerbocht richting bosrand. Let op: in die bosrand 
op 1e pad LA, loop licht slingerend pad uit, onderweg zijpaadjes 
negeren (mocht u twijfelen ga dan zo rechtdoor mogelijk, laatste 
stuk is mountainbikepad). Op halfverharde weg voor akker RA.  
Op boswegenkruising RD (Callunaweg). 500m daarna op 1e 
ongelijke kruising RA, smaller pad. Na ca 200m op Y-splitsing voor 
halfopen jeneverbesbos links aanhouden, passeer jeneverbesbos 
rechts van u, loop pad uit, wordt na huizen zandweg. 

3. Aan einde op zandweg LA. Op schuine kruising met bankje 
(Venegge) RD. Loop bosweg van 500m uit, onderweg op schuine 
kruising RD. Aan einde op smaller pad RA. Op kruising met 
halfverharde weg met fietspad RD en voor hek van huisnr 3 rechts 
aanhouden. Let op: even voorbij dat huis, direct na rechterbocht, 
op 1e pad LA, denk aan mountainbikers! Op kruising met breder 
pad RA. Bijna aan einde, tussen slagboom en asfaltweg, bij bankje 
scherp LA. Loop pad van ruim 500m uit, volg onderweg blauwe en 
gele pijlen, negeer zijpaden. Aan einde bij N51 RA, zandweg met 
hek rechts en aan einde horeca. Daar Markeloseweg RD overste-
ken (A.H. ter Horstlaan). In linkerbocht bij huisnrs 5 en 6 RA en 
kort daarna op kruising LA, halfverharde bosweg. Na Scouting-
clubhuis RD diepst liggende pad volgen. Daaruit komend (vanwe-
ge vele paadjes goed opletten) na 50m op 1e pad LA en volg 
linkerbocht van dat paadje, dan ziet u gelijk rechts lager deel met 
andere paadjes. Op driesprongetje RA en na ca 100m op volgende 
driesprong LA (loop hier niet verkeerd!). Na diep liggende (deels 
overwoekerde) vijver (l) aan einde RA en na 5m LA, smal paadje 
langs vijver achter struikgewas (l). Aan einde op T-kruisinkje RA 
en na 20m op vijfsprong met mountainbikepad RD. Na 50m op 
kruising bij klein hoog naaldbosje LA, volg pad ruim 300m, 
onderweg op zessprong RD. Op kruising met paal N57 LA en na 
15m op vijfsprong RD. 50m daarna op Y-splitsing rechts aanhou-
den en RD-gaand pad van ca 300m uitlopen. 
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4. Op zandweg bij slagboom RA, wordt kort daarna klinkerstraatje 
met aan einde horeca. Bij rotonde RD (Cattelaar). Na 100m op 
kruising met Opbroekweg RD, volg fietspad rechts van weg.  
Op kruising met Oosterhofweg LA. Op kruising met asfaltweg RD 
(ook Oosterhofweg) en na 50m bij Schapendijk RA dammetje 
over, bomenrijk voetpad. Op driehoek links aanhouden, blijf pad 
volgen. Na kasteel Oosterhof (r) met rechter kasteelgrachtbocht 
meegaan en daarna bij ophaalbrugje LA. Op kruising voor brug 
LA, voor parkeerplaats RA en dan LA, klinkerwegje. Op Oosterhof-
weg RA. Op kruising met Parkstraat RD (Oosterhofweg).  
Aan einde LA (Enterstraat) en na huisnr 20 (Café Dorus) RA, 
steegje. Voor kerkachterkant LA en op kruising daarna RA (Em-
mastraat). Op Rozengaarde RA en dan gelijk LA (Julianastraat). 
Op kruisinkje bij huisnr 9 LA, voor kerk RA, loop na kerk naar 
fontein op plein. Loop vanaf daar RA Boomkamp in, aan het einde 
is het station.


