Klein fietsrondje 2
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Enschede Zuid-Oost

Start Buurserstraat/Smalenbroekweg (bij Koosveld Recreatie woningen)
Hier zijn 3 opties:
a- Het fietspad langs de Buurserstraat aan de rechterkant volgen tot bord Dragonheart
b- 1- Smalenbroekweg in fietsen (± 300 m) tot bocht naar rechts
2- Hier ga je linksaf door het witte hek van Landschap Overijssel (Let goed op met oversteken, want soms rijden auto’s
hier hard!!
na ± 30 m. Meteen rechts smal pad in fietsen (paal met rood/grijze pijl)
einde pad op T splitsing linksaf
I. Avontuurlijke fietsers kunnen bij 1e pad rechts gaan (landgoed Stroïnk) en op houten vlonder linksaf.
II. Volg dit pad over meerdere vlonders (kan af en doe modderig zijn)
III. Dan op splitsing VOOR bankje rechts vlonder en meteen links
IV. Pad verder volgen en bruggetje over en het hoofdpad volgen tot wit hek (landschap Overijssel) met
boerderij erachter; dit is Dragonheart.
V. Achter het hek, meteen rechts naar Dragonheart
VI. Nu verder naar punt 7
56778910111213141516171819202122232425-

2627282930313233343536373839404142-

Anderen volgen de ‘oprijlaan’ en ga rechtsaf ± 30 m voor het einde
1e pad rechts langs parkeerplaats richting Dragonheart (erve Stroïnk)
over het erf van Dragonheart fietsen, vlak langs het pand en de uilenhokken
aan het eind van de verharding van het erf het meest linkse pad in fietsen
links is de vijver, je kruis (rechtdoor) een klein paadje, aan rechterkant bos en beginnen huizen
kruis nog een klein paadje, nu huizen en bos aan beide kanten (rechts is woonerf)
volg dit pad verder door beukenlaan tot asfaltweg
op asfaltweg linksaf, dan dubbele straat oversteken en fietspad door beukenlaan aan overkant verder volgen
kruis weg en asfalt fietspad door bos volgen
dan nog een straat oversteken, paar meter naar links en rechts fietspad met tegels tussen tuinen op tot rotonde
op rotonde fietspad langs 3e weg rechts volgen
na viaduct over autoweg, meteen fietspad rechts naar beneden, straat oversteken en dubbel fietspad rechtdoor op
dit dubbele fietspad volgen en daarbij rechts (Engerinkspad) aanhouden door een nieuwbouwwijkje
fietspad gaat over in asfaltweg (Zwartkateweg)
deze rechtdoor (wijk uit) volgen tot Brinkstraat
ga hier linksaf, dan 1e weg rechts (tussen huizen door) Sportlaan
aan eind van dit korte straatje, na haakse bocht naar links, ga je rechtsaf een pad over het trottoir (even afstappen)
tussen huis (links) en flat (rechts) door
volg trottoir, ga aan eind links tot een straat (Toernooistraat)en fiets hier rechtsaf de toernooistraat in
aan het eind bocht naar links door Estafettestraat verder tot eind op T-splitsing links Heutinkstraat op
volg deze (links zijn huizen en rechts weilanden)
3e straat rechtsaf Tegelerweg in
1e weg links (Rechterlaan) en meteen rechts is de ingang van het Wooldrikpark, waar ‘theetuin ik & mijn moeder’ is
gevestigd in het oude koetshuis en waar u op wo, vr, za en zo. Middag een kopje thee/koffie met een taartje kunt
drinken. (u kunt ook de Rechterlaan uitfietsen tot de Gronausestraat en daar meteen rechts door de hoofdpoort het
Wooldrikpark ingaan.
Vanaf de Rechterlaan (als je met rug naar het park staat links af)richting Tegelerweg fietsen, maar nu rechtdoor
(huizen links, sportvelden rechts) en bij splitsing rechts aan houden.
Aan het eind bij T-splitsing rechtsaf Wooldrikhoekweg in en rechtdoor blijven fietsen als het een kleiner weggetje
wordt, dat overgaat in een fietspad tussen weilanden door. Pad volgen tot je op een weg uitkomt
Ga op weg linksaf (Heutinkstraat) weilanden links en huizen rechts
1e straat links (is ook Heutinkstraat)
bij splitsing rechts aanhouden
bij kruising rechtsaf slaan en de drukke Zuid Esmarkerrondweg een stukje volgen
Na het viaduct over de autobaan linksaf Holterhofweg
1e straat rechts Allemansveldweg, waar op het volgende kruispunt links Stalhouderij Schouwink gevestigd is
en vlak voor het volgende kruispunt ligt rechts Holzik Stables
fiets de Allemansveldweg verder uit. Aan einde is bocht naar rechts vlak voor kruising met grote weg (Knalhutteweg)
steek kruising over om linksaf het fietspad op te gaan langs Knalhutteweg (kijk uit bij oversteken van deze weg)
ga meteen na de huizen aan rechterkant, maar voor het restaurant, op grens met Duitsland rechts door een rood/wit
hek het fietspad op.
Fietspad gaat over in een smal weggetje, dit volgen langs en tussen boerderijen door
Bij splitsing rechtdoor Berenbroeksweg (richting knooppunten 18 en 45) en deze volgen tot eind
Dan op T-splitsing rechtsaf Arendsweg (richting knooppunt 17)
Aan het einde van deze weg bereik je de Buurserstraat (met fietspad erlangs)
Aan overkant ligt Koosveld recreatiewoningen, te bereiken door linksaf Buurserstraat op te gaan en dan 1e weg rechts
of rechtsaf Buurserstraat op te gaan, Smalenbroekweg oversteken, en dan 1e weg links

Langer alternatief vanaf theetuin, maar wel mooie fietsroute tot Schouwink, Allemansveldweg
Totaal is deze route 20 km
26- Vanaf de Rechterlaan (als je met rug naar het park staat links af)richting Tegelerweg fietsen, maar nu rechtdoor
(huizen links, sportvelden rechts) en bij splitsing rechts aan houden.
Aan het eind bij T-splitsing rechtsaf Wooldrikhoekweg in en 3e weg links Stenversweg (is zandpad)
27- aan het eind rechtaf op asfaltweg (Zuid Esmarkerrondweg)
28- in bocht naar rechts fiets je rechtdoor Keppelerdijk op (verboden voor auto’s)
29- op rotonde 2e afslag en daarna meteen rechts (doodlopende weg) Waterkerslaan/Keppelerdijk in
30- volg Keppelerdijk langs de woningen aan linkerkant
31- na camping ‘de Twentsche es’ en een rood/wit hek, rechtsaf een zand/grindpad in en door een paar veehekjes
32- aan het eind een paar meter naar links (Kersdijk) en dan rechts asfaltweg op (Grevengoorweg)
33- op T-splitsing linksaf Schukkinkweg tot eind
34- op T-splitsing Aamsveenweg oversteken en fietspad rechtsaf volgen over viaduct over autobaan
35- 3e weg rechts Roodmolenweg of mooiere route a- 1e weg links Spiksweg
b- 1e weg rechts Glanerbeekweg
c- 2e weg rechts Sagenweg
d- op kruising rechtdoor Roodmolenweg
36- aan eind Roodmolenweg (is links Stalhouderij Schouwink) linksaf Allemansveldweg
37- vanaf hier verder bij 1e route nr 34

