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Praktische informatie:

Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Enschede Kennispark
Forum 10
7521 PM Enschede
Coördinaten: 52°14’7” N   6°50’16” E

Horeca:
Bij station en stadion

Op 't Oorbeck
Gerinkhoekweg 31
7547 RV Enschede (Twekkelo)

Honden: aangelijnd

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 426

1. Loop naar voorkant voetbalstadion (De Grolsch Veste) en ga 
daar LA (Colosseum), asfaltweg langs spoor (l). Voor brug (let op 
dat u daar niet overheen gaat) schuin RA, fietspad met rechter-
bocht om waterzuivering. Kort daarna RA, fietspad langs drukke 
weg (l). Ruim na Twentekanaal bij stoplichten RD en kort daarna 
op 1e asfaltweg RA, blijf weg volgen. In rechterbocht bij boerderij 
320 LA, bomenrijke grasweg. Verderop naar rechts gaande ruige 
grasweg negeren, pad wordt bosrandpad. Voor groot gras/akker-
land met rechter- en kort daarna linkerbocht meegaan. Aan einde 
op hoek van akkerland RA en op asfaltwegje LA. In linkerbocht,  
bij paaltje W63, RD, loop pad uit. Op kruising met Strootsweg RD 
(Grote Esweg), loop land/bosweg van 1km uit, negeer zijpaden. 
Op Zwartevennenweg LA, na ca 100m ziet u rechts weg met 
metalen hek en bordje Verboden Toegang, een paar meter  
daarna op 1e paadje RA. 

2. Pad maakt gelijk enkel bochtje door rododendronbosje, daarna 
ziet u links akker/grasland, loop soms bochtig pad van 1km uit. 
Op kruising met asfaltwegje RD, ook zo’n pad, komt eind  
verderop even langs snelweg. Aan einde op brede zandweg LA, 
weg maakt snel flinke rechterbocht. Bijna aan einde, een paar 
meter voor asfalt van Grote Veldweg, scherp LA. Na de 'grindvoor-
de' (stuk tussen 2 veeroosters) voor 2e (gesloten) hek scherp RA.  

Een beetje bijzonder is deze wandelroute best wel: diep onder uw voeten 
wordt het Boekelose zout gewonnen. Over fraaie boswegen en stille 
slingerpaden kuierend komt u langs tientallen winningsputten (kleine, goed 
in het landschap passende huisjes) en een oude zoutboortoren. De andere 
bijzonderheid is dat u op het keerpunt van de wandeling over de bergen van 
de Twentse Vuilstort wandelt. Nu is dat een natuurgebied met wandelpaden 
waar vanaf u een prachtig uitzicht heeft op het landgoed.  
 
De terugtocht naar het station gaat over slingerende graspaden door het 
kleinschalige Twentse landschap. Op de bebouwing na wandelt u meren-
deels onverhard.
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Met bochten beklimt u de Twentse Vuilstort, nu een natuurgebied. 
Blijf pad volgen, verderop volgt steile haarspeldbocht-afdaling, 
volg daar oranje pijlen even. Aan einde van graspad op asfaltweg 
RA. Strak vóór weer zo’n grindvoorde LA, lage grasdijk met links 
bos. Na slootplank met rechter- en verderop linkerbocht meegaan.  
Na slagboom RA en op kruising met Grote Veldweg RD (Twekke-
lerveldweg). Aan einde op schuine kruising met Haimersweg RD, 
bosrandpaadje tussendoor hulststruiken. Bij boerderijen RD,  
vaag lastig te vinden paadje. Na klaphekje RA en kort daarna  
op asfaltwegje ook RA.
 
3. In linkerbocht bij boerderijen 20+22+24 RA (Zwartevennen-
weg). Let op: ca 200m na flauwe linkerbocht, na wit hek, LA door 
opening met hele lange slagboom en direct RA, volg paadje  
beetje evenwijdig aan Zwartevennenweg waar u net op liep.  
Loop pad uit, maakt onderweg wat bochten en komt tussendoor 
flink wat rododendrons. Op kruising met asfaltpad LA, loop asfalt-
pad uit, kruist onderweg beekje. Aan einde op asfaltweg RA. In 
rechterbocht LA en op grindkruising (voor hek van huisnr 400) 
ook LA. Loop landweg (eerst door stukje bos) uit: onderweg wat 
bochtjes langs graslandjes, akkertjes en tuinen. Aan eind op 
asfaltwegje RA en, even voor wit brugje, bij W37 LA. Blijf paadje 
langs en tussendoor graslanden flink stuk volgen, maakt onder-
weg veel bochtjes, gaat brugje over. Op grasplek bij W33 RA, 
zelfde soort pad maar dan recht. Aan einde bij W31 LA, ook 
graspaadje, onderweg langs beekje (r), maakt bochtjes, komt 
over korte vlonders. 

4. Bij pijltjes linkerbocht volgen, beduidend breder pad even  
door stukje bos, wordt met rechterbochtje halfverharde landweg 
tussendoor akkers. Na ca 200m op 1e akkerpad (ook tussendoor 
akkers) RA, loop pad met bochten uit, wordt graspad. Aan einde 
op brede zandweg RA. Aan einde daarvan op Baardinksweg RA,  
na linkerbocht ziet u links oude zoutboortoren. Aan einde op 
Enschedese Havenweg RA.  
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Even na zouthuisje 432 in rechterasfaltbocht LA (Broeierdpad), 
blijf asfaltfietspad volgen, verderop steekt u Twentekanaal over.  
Direct na brug RA en beneden op asfaltweg (die langs kanaal) 2x! 
LA richting sportcomplex. Na brug over Elsbeek parkeerplaatsen 
en gras stroken RD oversteken, even voor spoor RA, volg daarna  
brede fietssnelweg langs spoor (l) naar het station.


