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Praktische informatie:

Afstand: 13 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Dorpsstraat
Dorpsstraat 36
7678 AW Geesteren
Coördinaten: 52°25’16” N   6°44’14” E

Horeca:
In centrum

Herterij Twente
Meijersweg 8
7678 SH Geesteren 

Ribhouse Texas Geesteren
Booymansweg 12
7678 RZ Geesteren

1. Loop naar kerk, ga daar links van weg lopen, volg met flauwe 
linkerbocht Dorpsstraat. Op kruising met Broenenstraat RD en  
op driesprong bij huisnr 71 links aanhouden (nog steeds Dorps-
straat). Bij rotonde RD, rechts van weg lopen. Even na huisnr 14 
RA (Poolsweg). Na ruim 300m op 1e landweg LA (ook Poolsweg). 
Op kruising met betonplatenwegje bij boerderij 12 RD. Aan einde 
op asfalt LA, gelijk daarna RA (Geesterseveldweg) en LA (Delma-
weg). Na huisnr 15 met linkerbocht meegaan (Landriteweg), 
wordt verderop landweg met fietspad. Op kruising met Haar-
brinksweg RD (Hunzeweg). Kort na klinkererf van boerderij 5 (r) 
bij 2e gelegenheid RA, fiets/wandelpad. Loop pad uit: onderweg 
enkel bochtje, daarna links van u meanderende beek en na brugje 
(RD) rechts een bosje. 
 
2. Aan einde, op kruising na dat bosje, LA, halfverharde weg met 
fietspad (Vikkersweg). Na ruim 500m (dat is 100m na fietspad/
weg-knikje) RA en over leuningloos planken brugje (loop daar niet 
aan voorbij, ligt beetje verscholen in groen) bos in, volg breed pad 
geflankeerd met rododendrons, loop pad uit. Aan einde op grind-
weg RA. Aan einde op fietspad langs drukke weg LA. 50m na 
huisnr 68 LA (Veldweg). Bij paaltje J68 RD. Veldweg maakt  
flauwe rechter- en linkerbocht, gevolgd door lang recht stuk.  

U maakt door het rustieke Twentse boerenland een prachtige, zeer afwisse-
lende wandeling. Over rustige binnendoor-asfaltwegjes, fraaie landwegen 
en een pad langs de meanderende Markgraven (een beek) wandelt u naar 
en door het kleine particuliere landgoed Schultenwolde. Bijzonder is dat 
daar alle paden zijn geflankeerd met metershoge rododendrons, dat wordt 
dus genieten geblazen als deze in bloei staan (april/mei).  
 
Het volgende hoogtepunt van deze wandeling is het authentieke Twentse 
boerderijcomplex Erve Volmerinck en het laatste is een één kilometerlang 
wandelpad langs de (in 2012 vergraven) meanderende Markgraven, de 
beek waar u al eerder langs liep. Daarna kuiert u over rustige asfaltwegjes 
langs Herterij Twente en over nog menig bomenrijke landweg weer naar  
de bushalte in Geesteren.
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Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1346/5732

http://routefabriek.nl/routekaart/1346/5732
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Ongeveer halverwege daarvan, bij houten hek en zwerfkei, RA, 
bomenrijke landweg door Erve Volmerinck.

3. Bij oud boerderijcomplex, in rechter klinkerbocht, strak vóór 
antieke ANWB-paddenstoel LA, volg smal kort klinkerstraatje 
richting schuurtje, voor minibrugje LA en over graspad (met hek) 
Erve verlaten. Over graslandrand en landweg loopt u nu onder-
langs een hoge es waarboven u rechts nog net de kerktoren van 
Tubbergen ziet uitsteken. Na laatste stukje asfalt, aan einde, op 
bredere asfaltweg LA. Bij Ap66287 linkerweg (Huyerenseweg) 
negeren en nog 20m Bosweg volgen. Voor brugje over Markgra-
ven LA en klaphekje door. Loop breed grassig pad aan linkerkant 
van meanderende Markgraven uit. Aan einde op asfaltweg RA, 
brug over, en bij Ap66290 RD (Huyerenseweg). Na huisnr 31 RA 
(Meijersweg). Na rechter- en linkerbocht passeert u horeca 
Herterij Twente.
 
4. 100m daarna in linkerbocht RA, klinkerwegje naar huisnr 12. 
Na dat huis op T-kruising LA, landweg met houtwal. Bij wandel-
paal J10 links aanhouden, loop landweg van ruim 1km bijna 
helemaal uit. Ongeveer 100m voor einde, op kruising bij wandel-
paal D66, LA, pad met links diepe greppel. Aan einde op asfalt-
wegje RA (Meijersweg), u ziet links kapel De Loo-Esch.  
Op kruising met Denekamperweg RD (Booymansweg), na linker-
bocht Volmersweg naar rechts negeren, loop Booymansweg uit. 
Op fietspad langs Denekamperweg RA, wordt verderop Dorps-
straat. Blijf die Dorpsstraat volgen en u komt uit bij bushalte  
waar u bent uitgestapt, u kunt al een bushalte eerder opstappen...
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