
75Roombeek / Enschede

Praktische informatie:

Afstand: 11 km
Soort: stadswandeling

Startpunt:
station Enschede
Stationsplein 33
7511 JD Enschede
Coördinaten: 52°13’20” N   6°53’28” E

Horeca: in centrum

Wattez
Roessinghsbleekweg 20
7522 AJ Enschede

Honden: aangelijnd

Gratis gps-track en grotere kaart:
routefabriek.nl/routekaart/1055/1031

1. Verlaat stationshal via uitgang Centrum, loop over Stations-
plein-Oost naar overweg en ga daarop LA. Op Molenstraat RA, loop 
aan linkerkant. 1e straat LA (Niermansgang) en met rechterbocht 
meegaan. Kruising LA en gelijk LA parkbegraafplaats in, loop recht 
pad daar doorheen uit. Na uitgang RA, iets verderop schuin naar 
rechts (strak langs woningen) en daarna RD (Lasonderstraat).  
Aan eind LA, bij stoplichten RA weg oversteken, aan overkant LA 
busbaan over en op Tollensstraat RA. U loopt nu herbouwde, in 
2000 door vuurwerkramp getroffen, wijk Roombeek in. Ga in 
linkerbocht RD verder over betonplatenwandelpad door plantsoen 
evenwijdig aan busbaan. Aan einde RD en na parkeerplaats RA, 
steek busbaan weer over en ga LA, vervolg wandel/fietspad aan 
rechterkant van busbaan. Na fabrieksschoorsteen (met kort 
daarna kruising) verdergaan over wandelpad aan linkerkant  
van fietspad (Lonnekerspoorlaan).
 
2. Aan einde op Lijsterstraat RA en op kruising met Voortsweg 
schuin LA bosstrook in, wandelpad met hek (Voortmanslaan).  
Na flauwe linkerbocht, stukje asfalt en hek voor rechterbocht LA, 
grindpad, loop pad uit. Na hekjes kruising asfaltpad RD en kort 
daarna RD (Rijnstraat). Na basisschool Menkotoren op kruising  
met Deppenbroekstraat RD, blijf op Rijnstraat, loop deze uit.  
Aan einde op IJsselstraat RA, na hoge flat op Scheldestraat LA  
en gelijk RA klein plantsoen in. Na pleintje met metalen banken 
schuin LA (Waalstraat, staat wat verderop). In linkerbocht RA,  
na 20m bij infopaneel Kinderboerderij Noord scherp LA, volg 
wandelpaadje tussen Vanekerstraat (l) en sloot (r).

U weet vast nog wel wat er in 2000 in Enschede heeft plaatsgevonden: een 
complete wijk (Roombeek, vernoemd naar de gelijknamige beek) werd door 
de vuurwerkramp compleet van de kaart geveegd. De wijk is wederopge-
bouwd, u wandelt er een flink stuk dwars doorheen.  
 
Na een leuk stadsbosje kuiert u door rustige woonwijken, met onderweg 
kleine parkjes en een leuk graspaadje langs een beekje, naar het enorme 
Landschapspark Abraham Ledeboerpark. Daar wandelt u over prachtige 
paden langs de Roombeek. Na nog twee parken en een stukje door de 
gezellige binnenstad bent u weer vlot bij het station.
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3. Aan einde bij bushokje LA (P.A. van Deldenstraat).  
Op driesprong RA (Zaanstraat) en kort daarna op 1e kruising LA, 
klinkerweg tussendoor 2 scholen. Volg daarna met paar knikjes 
tegelwandelpad langs grassportveld (l). Direct na Servicecentrum 
Noord op T-kruising van tegelpaden RA. Aan einde weg overste-
ken, RA en gelijk (tegenover huisnr 416) LA, boswegje.  
Na rechterbocht LA, smal paadje tussendoor rododendronstruiken. 
Op kruising met klinkerstraatje RD en na enkel bochtje aan einde 
voor laagbouw LA, klinkerstraatje. Aan einde RA (Bolhaarslaan, 
staat wat verderop), loop weg uit. Aan einde op Dr. Zamenhoflaan 
LA en RA (Viermarkenweg). Ruim 100m na flauwe rechterbocht 
wat scherp LA, halfverharde bomenrijke landweg tussendoor 
kleinschalig grasland (Abraham Ledeboerpark). Op 1e kruising LA, 
smaller, bomenrijk pad met links sloot. Bij wandelroutepaaltje op 
1e pad scherp RA. Aan einde op breder halfverhard pad LA, rechts 
grasland en verderop linkerbocht. Op kruising met handwijzer en 
paaltje X44 RD. Voor stenen pleintje links aanhouden en op  
1e pad (met rechts daarvan vijvertje) LA.
 
4. Aan einde voor hekje van het Bezoekerscentrum RA, brede 
halfverharde weg. 30m na brug over Roombeek, op kruising bij 
wandelroutepaaltje, LA, pad wat evenwijdig aan beek. Na bankje 
en houten brug over Roombeek RA. Aan einde RA, hekje door, 
daarna links golfveld, verderop kruist u Roombeek.  
Daarna op kruising met asfaltfietspaden RD, loop pad uit.  
Op klinkerpleintje bij wit huis links aanhouden, asfaltwandelpad 
aan linkerkant van Slagmanweg, loop pad uit. Aan einde Roes-
singhsbleekweg oversteken, aan overkant RA, op hoek van bak-
stenen huisje (schenkerij Wattez) bij hekje LA en na zijkant van 
Wattez terras daarvan over en RD. Aan einde voor grasveld LA, 
negeer rechterpad. Wat verderop voor singel RA, u ziet brugje al 
dat u overgaat. Na dat brugje, tegenover rond plantsoentje, 
klinkerwegje onder haag door volgen. Na deze beukenberceau LA, 
u kruist over platte betonbrug Roombeek. Op rond plein met 
gedenknaald op 2e (zeer brede, met bankjes) pad RA en op 
asfaltpad voor groot gazon wederom RA. Op 1e brede asfaltpad 
(met hagen en 4 stenen pilaren) RA park verlaten.
 
5. Direct na uitgang 2x LA, volg tegelpad strak langs parkhek. 
Waar dat hek naar links buigt RA, drukke Boddenkampsingel 
oversteken en Joan Coststraat in.  
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Op kruising RA (Boddenkampstraat). Aan einde met rechts/
links-knik RD (Fortuinstraat). Na taartpuntvormige grote parkeer-
plaats wat scherp LA (ook Fortuinstraat) richting (en daarna langs) 
spooremplacement. Voor knik in deze weg, bij rond kantoorge-
bouw, schuin naar links sierbestrating strak langs dat gebouw 
volgen, tegenover ingang van dat kantoor RA trap af en RA spoor 
onderdoor. Na die onderdoorgang kunt u 2 dingen doen: LA naar 
station of route door gezellig centrum van Enschede afmaken  
(de aanloop daar naartoe is wat minder fraai, dus even kiezen  
op elkaar).
 
6. In laatste geval op deze kruising RD, volg linkerkant van De 
Ruyterlaan. Op kruising LA (M.H. Tromplaan). Op 1e grote kruising 
RA en verderop bij Politiebureau LA. Bij vijfsprong op 2e straat RA 
(Beltstraat) en bij Bibliotheek LA (Pijpenstraat, staat aan einde). 
Op Zuiderhagen RA en op plein bij Holland Casino LA (van Loens-
hof). Op volgend plein, strak voor Stadhuis, LA (Langestraat) en 
gelijk strak op hoek van dat Stadhuis RA (Hofstraat). Bij volgende 
Stadhuishoek LA (Klokkenplas). Na heggenplantsoentje op pleintje 
links aanhouden ri kerk. Aan einde LA, passeer kerk rechts van u. 
Plein (Oude Markt) schuin naar rechts oversteken en bij zwart 
infopaneel naast lantaarnpaal 13 LA (Marktstraat, staat iets 
verderop). Bij volgend plein op 2e straat RA (Korte Hengelose-
straat). Aan einde voor spoor LA naar station.
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