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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Glanerbrug
Kerkstraat 70
7532 AV Enschede (Glanerbrug)
Coördinaten: 52°13’7” N   6°58’25” E

Horeca:
Bijna aan einde van route:
Café & Cafetaria 't Hoekje
Bultsweg 192
7532 XK Enschede (Glanerbrug)

Honden: aangelijnd

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 553

1. Vanaf overweg RA en direct na fietsenstalling ook RA, wandel-
pad evenwijdig aan spoor. Op vage graspaden Y-splitsing schuin 
naar links grasveld oversteken. Aan overkant daarvan op asfalt-
wegje RD, rechts ziet u langgerekte vijver. Even voor sportveld-
hekken schuin RA, wandelpad met rechts nog steeds die vijver. 
Loop pad uit, maakt onderweg rechterbocht (daarna ziet u links 
Glanerbeek), pad gaat brugje over en spoor onderdoor. Op asfalt-
padendriesprong LA en na 50m op asfaltpadenkruising ook LA, u 
ziet brugje al die u over gaat. Na rechterbocht op driesprong RA. 
Na weer brugje LA en gelijk schuin LA, zandpad langs beekje.  
Aan einde op asfaltweg LA. Aan einde bij drukke weg LA (Gronau-
sestraat), na brug bent u in Duitsland, blijf weg ca 500m volgen. 
 
2. Na huisnr 300 LA (Schwarzenbergstrasse). Direct na overweg 
LA, wandelpad langs spoor. Na bakstenen huisje op asfaltplein wat 
scherp RA en na huisnr 47 LA. Na rechterbocht volgt op asfalteinde 
bomenrijke landweg tussen akkers. Bij boshoek (r) RA en bijna 
gelijk, na bomenrij, LA, volg linker graslandrand langs die bomenrij 
(l) en blijf daar met enkel bochtje langs. In linker graslandhoek 
(daar ziet u rechts landhuis) RD en kort daarna aan einde op 
asfaltwegje RA. Op 1e kruising LA, blijf asfaltwegje ca 1km volgen.  

Vanuit de trein duikt u gelijk het groen van Glanerbrug in: langs de rand van 
een sportpark en door een groenstrook wandelt u vrij vlot langs de Glaner-
beek, gevolgd door een romantisch park. Na een minder aangenaam stuk 
langs een drukke weg Duitsland in gaat het wandelfeest door dit rustieke 
deel van Twente pas goed beginnen. Over rustige binnendoorwegen, menig 
landweg en leuke paadjes doorklieft u het liefelijk Twents landschap met 
daarin prachtige boerderijen.  
 
Regelmatig kuiert u langs en door bosranden en halverwege de route een 
flink stuk over graslandranden door de Lindermaten, een prachtig grasland-
reservaat. U krijgt ook de nodige beken in deze grensstreek te zien: de 
Glanerbeek, de door een bos meanderende Elsbeek (waar u een stukje 
langs struint), de Hoge Boekelerbeek en de Bultsbeek.  
 
Het laatste deel komt door landgoed Hooge Boekel. Daar wandelt u door 
een dicht majestueus naaldbos naar het kasteel en de tuin van dit land-
goed. Door landelijk gebied loopt u weer naar het station.
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Bij Knotenpunkt 88 en wandelroutepaal X24 LA, wandel/fietspad 
met rood/wit zigzaghekje. Wordt na linker- en rechterbocht 
Nederlands betonplatenpad. Na 150m op 1e grasweg met slootje 
LA en aan einde op asfaltwegje RA. Na huisnr 3 LA, wat verderop 
kruist u Glanerbeek.
 
3. Aan einde op fietspad langs drukke weg RA, na 20m LA die  
weg oversteken en aan overkant schuin RA (Glanerbrugdijk).  
Op kruising RD, asfaltwegje, eindje verderop kruist u Elsbeek.  
Na bijna 200m LA (Zwaferinksweg). Aan einde op Zoekerveldweg 
LA. Ruim na flauwe rechterbocht schuin RA bos in (Wenzelweg). 
Aan einde op asfaltwegje RA en 100m daarna op Bredelweg LA.  
Bij boerderij 3 RD, loop landweg met fietspad van 1km uit, onder-
weg kruising RD. Aan einde op Hoge Boekelweg LA en na ruim 
50m op Strokappenweg RA, wordt na linkerbocht bij boerderij 5 
landweg (Penninkskottenweg). 
 
4. Bij bosrand met wandelroutepaal X22 en rechts overdekte 
picknickbank landweg blijven volgen. Nu wat opletten: na 300m 
(dat is even na flauwe rechterbocht), bij hefboomhek met gele 
bordjes 'Lindermaten', LA, volg graspad met prikkeldraad links.  
Na stukje bosrand rechts van u, bij achterkant van geel bordje, 
overstapje over, volg graspad met links struweelwal en rechts 
prikkeldraad. Wat verderop bij landbouwhekken met knikje gras-
pad tussen paaltjeshekken volgen. Aan einde van dit stuk, voor 
sloot RA overstapje over, stenen dam over, volg graspad langs 
gras/akkerland (l) en bosrand (r). Verderop overstapje over,  
volg daarna struinpad langs prikkeldraadhekje (r) en blijf daar 
consequent langs. Pad maakt stuk verderop haakse rechterbocht 
halfopen bos in, wordt daar brede ruige grasbaan met voetspoor. 
 
5. Na wat bochten aan einde na hefboomhek op landweg RA.  
Aan einde op bredere halfverharde landweg LA. Aan einde as-
faltwegje oversteken en aan overkant schuin RA, volg pad met 
groen bordje 'Opengesteld', pad maakt om bosrand linkerbocht. 
Aan einde via boomstam greppel over, gelijk daarna RA en RD, 
volg bosrandpad met rechts gras/akkerland waar u net ook langs 
liep. Loop pad van bijna 1km uit, laatste stukje is doorgaans wat 
grassiger en komt door bos. Aan einde op asfaltweg RA, na 30m 
LA, greppel overstappen, en wat scherp naar links grasdijkje  
met rij paaltjes volgen.  
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Dijkje tussendoor natte broekbossen maakt verderop flauwe 
rechterbocht. Bij bosrand, direct na plankbrugje met bemoste 
stenen, LA, grasweg met rechts hoog naaldbos. Aan einde op 
grasweg RA, na 100m op brede landweg ook RA en gelijk al na 
20m LA, bosrandweg met landbouwhek en groen bordje Open-
gesteld. Bij manege LA erf over en boerenasfaltwegje uitlopen. 
 
6. Aan einde op bredere asfaltweg RA. Na 250m RA richting 
parkeerplaatsje en al na 15m LA bos in, paadje evenwijdig aan  
weg waar u net op liep. Na 250m op kruising met grindweg  
(daar ziet u rechts kasteel) LA, weg schuin oversteken, volg na 
loopplank over greppel bosrandpaadje tussen bosrand (l) en 
weiland (r) (na langdurige regenperiode staat dit pad vaak onder 
water, stap dan draadhek over en volg hoger gelegen grasland
rand). Aan einde op asfaltwegje LA. Ruim 50m na flauwe linker-
bocht (goed opletten, loop er niet aan voorbij) RA, smal pad door 
houtwal met bordje Opengesteld en dammetje. Aan einde op 
asfaltweg LA. Na 300m, strak voor witte hekjes, RA, grasweg met 
links sloot. Aan einde op breed asfaltpad LA, loop pad met onder-
weg handvol bochten uit. Op kruising met asfaltweg RD, grasweg 
met rechts Hoge Boekelerbeek. Aan einde op Lonnekerweg RA en 
op kruising RD (ook Lonnekerweg). Aan einde op Bultsweg LA en 
bijna gelijk op Zwarteweg RA. Even voor overweg LA, loop wandel-
paadje tussen spoor (r) en rechte Bultsbeek (l) naar station uit.


