STIEWELPADEN IN TWEKKELO

ROUTEBESCHRIJVING
RD = rechtdoor; RA = rechtsaf; LA = linksaf.
Ga tegenover het stadion van FC Twente RA over het fietspad langs het spoor. Volg de gele
routepijlen. Neem de linkerkant van de fietssnelweg, zodat je fietsers op tijd ziet aankomen.
W01, RD, gele pijl.
W43 LA (geel).
W90 RD (geel) (brug over Twentekanaal).
W24 LA (geel).

W42 RA (over op groene route; via bruggetje door weiland; straat oversteken en paadje
langs weide; na ruim 10 minuten kom je bij W31).
W31 LA (groen).
W33 RA (over op geel).
W34 RD (geel) (Hamersweg, LA Gerinkhoekweg, RA Zwartevennenweg).
W38 RD (geel).
W39 LA (geel).
W46 RD (geel).
W63 RD (geel) en dan na 80 meter:
W25 RA (over op blauw).
V47, op verharde weg, LA (groen) (Hellerweg).
W14 RA (groen) en direct
W36 LA (groen), pad door (maïs)akkers. Na zouthuisje LA bospad in. Na einde pad direct
scherp RA, paadje langs weiland.
W37 RD (groen).
W33 RA (groen).
W31 LA (over op geel).
W23 RA (geel) en langs boortoren.
W44 LA (geel) (langs Twentekanaal; op verharde weg RA en langs sluis. RA en dan direct
rechts aanhouden voor pad langs watergang.
V42 RA (over op groen).
V56 LA (over op blauw).
V49 RA (blauw)
W43 RD (over op geel) (ga links lopen, zodat je het fietsverkeer ziet aankomen).
W01 RD naar station.
Uitbreiding route met 2,7 km via paarse route: Bij W34 RA en dan via W45, W49 (over de
flanken van de heringerichte vuilstort) en W60 naar W38.
ROUTE-INFORMATIE
START- EN EINDPUNT: station Enschede Kennispark
AUTO: parkeerplaats tegenover Johanneskerk, Twekkelerweg 110, Enschede (bij W36).
LENGTE: 15,7 km
HORECA: theetuin Op ’t Oorbeck (op zondagen van april tot oktober; ook B&B;
www.oorbeck.nl); Camping De Zwaaikom (april t/m half sep;
https://campingdezwaaikom.nl).
Op de kaart staan bankjes en picknickbanken (zie de B).
VERHARD/ONVERHARD: 75% onverhard
DE ROUTE volgt de knooppunten van het wandelnetwerk Twente (op de kaart aangeduid
met de letters W en V). Bij elk knooppunt is vermeld welke kleur pijl je in welke richting
moet volgen. Waar routepaaltjes wat minder opvallen is voor de zekerheid in de
routebeschrijving extra informatie toegevoegd, maar in principe wijzen de routepaaltjes met
hun nummer en pijlen de weg.
De route vind je op https://twente.routemaker.nl/routes/nummer/28117. Je kunt de route
ook zelf maken/aanpassen via www.visittwente.nl/routeplanner-wandelen.

