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Routebeschrijving 
1. Vanaf de parkeerplaats loop je langs zoutboortoren en oude seinhuis naar de weg. 
Hier rechtsaf. Op driesprong rechtdoor. Langs bushaltes en dan op kruising bij W02 
linksaf, Diamantstraat. Aan het eind op de Meester de Wolfstraat even naar rechts en 
direct linksaf, een doodlopende klinkerweg. Waar de klinkerweg naar links buigt ga je 
rechtdoor, een asfaltpaadje. Een brug over en direct meebuigen naar rechts, een 
halfverharde weg. Je passeert een tennisbaan aan je linkerhand en je volgt een grassig 
pad in de richting van een klaphekje. Door het klaphekje langs een bordje 'Opengesteld'. 
Met het paadje meebuigen naar links. Opnieuw door een klaphekje en direct daarna op 
een splitsing rechtdoor, een onverhard paadje tussen de velden. Een paadje schuin naar 
links negeren en rechtdoor langs de bosrand. Doorlopen tot een asfaltweg. 
 
2. Hier linksaf bij W05, Lansinkweg. Direct na huisnr 16 aan je linkerhand ga je schuin 
links bij W04, halfverharde Wiecherinksweg. Je passeert een boerderij aan je 
rechterhand. Bij het klinkerweggetje rechtdoor en het spoor over. Direct na het spoor 
rechtdoor, de Wiecherinksweg vervolgen en na de brug over de beek rechtsaf door een 
klaphekje, een onverhard paadje langs een bordje 'Opengesteld'. Dit paadje langs het 
hek met een bocht naar links blijven volgen. Even verder gaat het over in een wat breder 
grassig pad langs open velden. 
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3. Verderop buigt het pad naar rechts en gaat een bruggetje over. Aan je linkerhand de 
Rutbeek met open veld aan rechterhand. Het paadje met een bocht naar rechts 
vervolgen langs de bosrand. Nu met bochten door een bosje. Een planken bruggetje over 
en rechtdoor, dus paadje naar links negeren. Dan nog een keer meebuigen naar links. 
Doorlopen tot een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Kort daarna op kruising rechtsaf, ook 
asfaltweg. Hier ga je linksaf het beukenlaantje in. 
 
Vanaf hier gaat de verkorte route van 3 naar 6 
 
6. Even voor een bruggetje bij een routepaaltje rechtsaf over het gras langs een beek 
aan je linkerhand. Gaat over in een bospaadje. Bij een houten brug linksaf en direct 
daarna op een driesprong rechtdoor en links aanhouden, een bospad. Het paadje komt 
het bos uit en loopt verder langs de rand met zicht op de velden en huizen van landgoed 
De Weele. Een houten planken bruggetje over en je komt uit op een brede zandweg. Hier 
ga je linksaf. Even daarna op de kruising met een smal fietspaadje bij W82 rechtdoor de 
brede zandweg vervolgen. Op de hoek van het bos aan je linkerhand en bij W09 ga je 
linksaf, een boslaan in de bosrand. Paden naar links negeren en het pad langs de 
bosrand blijven volgen. Op een asfaltweggetje linksaf. 
 
7. Even daarna op de kruising met de Teesinkweg rechtdoor, Teesinklandenweg, een 
halfverharde bosweg. Na huisnummer 205 aan je linkerhand ga je scherp rechtsaf, een 
bospaadje in, bij diverse markeringen. Zijpaadjes negeren en rechtdoor. Bij de asfaltweg 
linksaf. De weg met een bocht naar links volgen. Nu neem je het eerste pad rechtsaf, bij 
W21. Een houten planken bruggetje over en je volgt een smal wandelpaadje tussen de 
velden. Meebuigen naar rechts steeds om de akker. Doorlopen tot een bankje. Hier ga je 
linksaf het bos in langs een bordje 'Teesinkbos'. Kort daarna met een haarspeldbocht 
rechtsaf over een grassig pad in de omgekeerde richting. 
 
8. Even voor een brede grasvlakte linksaf, een smal bospaadje. Dat paadje loopt in de 
bosrand met aan je rechterhand die brede grasvlakte. Paadjes naar links negeren. 
Verderop passeer je aan je rechterhand in de strook gras een fraaie uitkijkheuvel 
(hindernis in de Military). Even voor een bordje van de Teesinkbeek ga je linksaf, een 
bospaadje. Een houten planken brug over en het kronkelpaadje blijven volgen. Tot je 
uitkomt voor hekken rond een grote manege. Hier ga je linksaf. Het paadje met een bocht 
naar rechts volgen. Je komt uit op een ander, breder bospad. Daar ga je even linksaf en 
alweer snel schuin rechtsaf, eerst over wat hobbeltjes en opnieuw over een houten 
planken bruggetje. Daarna kom je uit op een ander pad. Hier ga je rechtsaf. Je komt 
langs een grote plas aan je linkerhand. Even daarna bij het water rechts aanhouden 
langs de hoge struiken aan je rechterhand. Dan loop je weer het bos in de richting van 
een witte afsluitboom. 
 
9. Daarna linksaf over het asfaltweggetje. Op kruising rechtsaf. Bij klinkerweg (doorgaande weg in 
Boekelo) sla je linksaf en loop je richting het spoor. Bij de boortoren sla je rechtsaf en kom je via het 
terras van ‘De Buurman’ weer op de paarkeerplaats. 
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Start- en eindpunt 
Toeristisch Infopunt Boekelo, Windmolenweg 2, 7548 BM Enschede. 
 
Parkeren 
Parkeerplaats bij Toeristisch Infopunt 
 
Openbaar vervoer 
Bushalte Windmolenweg/Centrum, lijn 506, buurtbus van/naar station Enschede. Vanaf 
de bushalte loop je naar W02 en daar ga je linksaf, de Diamantstraat in. Zie verder onder 
1 in de routebeschrijving. 
 
Lengte van de wandeling 
7,5 km 
 
Horeca onderweg 
Eetcafé De Buren, https://www.facebook.com/deburenboekelo 
Eetcafé Het Spoor 
Restaurant Fleur de Sel, https://www.restaurantfleurdesel.nl/ 
 
Tip: Museum Buurtspoorweg, https://www.museumbuurtspoorweg.nl/ 
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