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BOMENFIETSROUTE NOORD-WEST
De fietsroute is ongeveer 15 km lang en voert u door wijken en
buitengebied met veel grote en bijzondere bomen. Ook voert de route
langs een aantal parken en andere gebieden met veel interessante
bomen. Daar wordt u uitgenodigd de fiets te parkeren en een
wandeling te maken.
Niet alle bomen worden in de informatieblokjes genoemd, er moet
tenslotte ook nog gefietst worden! En u kunt natuurlijk ook gewoon
genieten van al het groen zonder telkens te stoppen om de informatie
te lezen.
De meeste wegen en paden zijn prima te berijden. Slechts hier en
daar gaat de route een stukje over een onverharde of met puin
verharde weg. Sommige doorgangen zijn niet geschikt voor erg
brede fietstassen, bakfietsen of aanhangwagentjes.
In Enschede zijn weinig horecagelegenheden te vinden in de
woonwijken en het buitengebied. In de buurt van de route liggen wel
enkele winkelcentra en op verschillende punten kunt u de tocht
afbreken en langs een snelle route de binnenstad weer bereiken.
Wij wensen u een heel plezierige fietstocht!
Natuur- en Milieuraad Enschede
Voorjaar 2011

Omslagfoto: Zomereik, Voortmansweg

De Bomenfietsroute Enschede is een
uitgave van de Natuur- en Milieuraad Enschede.
http://www.natuurmilieu-enschede.nl/
Contact: B. Bekkering: b.bekkering@home.nl
De route is samengesteld door de Natuur- en Milieuraad Enschede
in samenwerking met Windemuller Boomadvies ,www.windemuller.nl
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De route start en eindigt bij op het Stationsplein, aan de kant van
de overweg.
Vanaf het Stationsplein, het spoor over.
Even links, meteen weer rechts de Deurningerstraat op,
Na 150 m is rechts het ‘Boerenkerkhof’ (lopen of de weg
erlangs fietsen).

Boerenkerkhof

1
De historische begraafplaats is in 1829 in gebruik genomen en tussen
1923 en 1953 geleidelijk gesloten. Op het ‘boerenkerkhof’ staan geen
bijzondere bomen maar veel bomen zijn in de decennia dat de
begraafplaats afgesloten was spontaan opgegroeid. Bij de renovatie in
2003 heeft men veel van deze bomen, vaak gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus) en enkele oude uitgegroeide coniferen laten staan.
Deze oude en vaak kromme bomen bepalen samen met de vervallen
gedenktekens de bijzondere sfeer. Veel onderhoud wordt uitgevoerd door
omwonenden die ‘hun’ parkje koesteren.
Aan het eind van de begraafplaats gaat u linksaf de H B.
Blijdensteinlaan in.
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De H.B, Blijdensteinlaan in 1932 vanuit het westen met een aanplant van jonge bomen.
Bron: Oud Enschede vanuit de lucht, A. Roding, Slingeberg b.v. Hoogeveen, foto: KLM Aerocarto
(uitsnede)

Metasequoia glyptostroboides, een levend fossiel.
Deze boom was ooit één van de meest voorkomende bomen op het noordelijk
halfrond (in het Tertiair, het tijdperk voor de ijstijden).
In 1941 werden de eerste fossiele resten gevonden. Omdat deze leken op de NoordAmerikaanse sequoia’s, noemde men de fossiele boom Metasequoia (‘lijkend op een
sequoia’). Botanici vermoeden dat hij de voorouder is van de hedendaagse Sequoia
sempervirens.
In 1947 vond een Chinese houthakker drie vreemde naaldbomen die ’s winters hun
naalden verloren. Tijdens een daaropvolgende expeditie ontdekte men in een
afgelegen streek in Zuidwest-China nog veel meer levende exemplaren van de soort.
In 1948 ontdekte men dat deze soort tot het reeds beschreven fossiele geslacht
Metasequoia behoorde en werd de boom onmiddellijk verspreid over de verschillende
arboreta van de wereld.
Bron: http://users.telenet.be/sequoiadendron/metasequoiaglyptostroboides.html

4

Bomenfiestroute Enschede concept jan 09

2
In de H.B. Blijdensteinlaan staan zuilvormige haagbeuken, Carpinus betula
“Fastigiata”. De bomen zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw geplant. Op
hoge leeftijd blijft er van de zuilvorm weinig over, de kronen gaan
uitzakken en worden bijna net zo breed als de boom hoog is. Daarom zijn
bij de renovatie van de straat de kronen teruggesnoeid (2008).

U komt uit op de Lasondersingel (met op de hoek het Rijksmuseum)
Singel oversteken (nog steeds H.B. Blijdensteinlaan).
Tegenover het Rijksmuseum neemt u schuin links de Museumlaan.
3
De Museumlaan is na de vuurwerkramp (13 mei 2000) aangelegd als
onderdeel van de ‘cultuurmijl’, een route van de binnenstad langs het
Muziekkwartier en het Rijksmuseum naar het regionaal museum ‘De
Twentse Welle’ en het Cremermuseum.
Langs de route zijn 4 rijen Anna Paulowna bomen (Paulownia tomentosa)
geplant.
Aan het eind links en dan rechts langs de Lonnekerspoorlaan,
genoemd naar de vroegere spoorlijn naar Lonneker.
Na ongeveer ½ km gaat u rechts de Hulsmaatstraat in.
Het kruispunt met de Voortsweg oversteken, rechtdoor de Potsweg
in.
Neem de 1e straat links: de S.N.Menkostraat.
4
U passeert eerst een ‘bosje’ ruwe berken en na de zijstraat links een
aantal zwarte berken.
Voor de nieuwe gebouwen rechts een groepje wat afgetakelde
metasequoia’s. (zie kader).
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Zomereik, Blijdensteinbleekweg

Wandeloptie “Het Bouwhuis” en “Het Amelink”.
Het terrein is voor het publiek toegankelijk, er staan veel markante bomen.
Het Bouwhuis en Het Amelink worden voor het eerst vermeld in het jaar 1536. Toen
rapporteerde Jan van Borne, rentmeester van het kapittel St. Pieter te Utrecht, over
beide erven in de buurtschap Lonneker. Het Amelink is dan eigendom van de Jonker van
Steinfurt, lees voor het gemak maar de graaf van Bentheim, en het Bouwhuis is van Jan
van Besten.
In vergelijking met de van oorsprong grote boerderij het Amelink, voortgekomen uit het
bisschopelijke hof, genaamd het Vaarwerk, was het Bouwhuis maar een nietig
boerderijtje, een z.g. kotter of kate. In die periode hield men een register bij als
grondslag voor het heffen van belasting voor de staat. In dit register, het
verpondingregister, komen de landgoederen voor, en wel het Amelink met 52 ha en het
Bouwhuis met ruim 1 ha.
De inmiddels samengevoegde landgoederen worden beheerd door “De Twentse
Zorgcentra”.
Bron: http://www.lonneker.nl/lookdetailspublicatie.asp?PublicatieID=22
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Aan het eind van de de S.N. Menkostraat gaat u rechtsaf
de Voortmansweg in.

5
Aan de rechterkant ziet u een enorme Zomereik (Quercus robur) met
een stamomtrek van 5.20 m (foto voorplaat).
Na het laatste huis aan de rechterkant gaat u linksaf de
onverharde Welnaweg in.
6
De Welnaweg is een oude verbindingsweg tussen Enschede en
Lonneker. Langs de weg staan nog oude boombeplantingen zoals die
vroeger veel langs de buitenwegen te vinden waren.
Achter de huizen aan het eind van de weg ligt het terrein van Het
Bouwhuis, waar u een wandeling kunt maken. (Zie kader)

Aan het einde van de Welnaweg gaat u linksaf de
Blijdensteinbleekweg in.

7
Op de hoek staat een markante oude zomereik met een
kroondoorsnede van ca. 16 meter en een stamomtrek van 3.80 m.
Van de geschiedenis is helaas niets bekend, maar de vele takken
duiden erop dat het vroeger een knotboom was.
Aan het eind van de Blijdensteinbleekweg gaat u linkstaf
de Voortsweg op richting stad.
Voor de huizenrij de bocht naar links volgen.
Dan de 2e straat rechts, de Waalstraat .
Daarna de 4e straat links, de Deppenbroekstraat.
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Lichtpiano Deppenbroekstraat

Zwarte berken, Mozartlaan
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Het hoog gelegen bosje rechts is een voorbeeld van 60er jaren stedenbouw
met behoud van groene kwaliteit.
In het bosje staat een “lichtpiano”, als je hier ’s avonds op ‘speelt’ worden de
bomen verlicht door schijnwerpers.

Aan het eind van de Deppenbroekstraat rechtsaf, de
Lijsterstraat in.

9
Laanbeplanting van moeraseiken (Quercus palustris).
Deze bomen hebben een karakteristieke brede groeiwijze met horizontale
takken.
De weg is, medio jaren 60 van de vorige eeuw, ontworpen als
hoofdontsluitingsweg met een breed profiel waar ruimte is voor brede
bomen.

Bij het stoplicht rechtdoor oversteken. Het heet hier
Beethovenlaan.
Aan het eind linksaf, de Mozartlaan in.

10
Kort na de hoek rechts 10 Zwarte berken (Betula nigra)
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Park De Kotten
Park de Kotten is een ‘buiten’ dat begin vorige eeuw door een familie Van Heek
is aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog werd het gevorderd door de
Duitsers, daarna door de geallieerden. Na de oorlog werd er door de
Gemeente beslag op gelegd en werden er meerdere gezinnen in de villa
gehuisvest.
Het huidige Park de Kotten is een bijzonder voorbeeld van ‘bouwen in het
groen’. Het plan is medio jaren 50 van de vorige eeuw ontworpen door bureau
Veeze & Twijnstra uit Lochem en is tot stand gekomen in overleg met Prof. Dr.
Ir. J.T.P. Bijhouwer, landschapsarchitect uit Wageningen. (bron: Twentsche
Courant, 1957).
http://www.parkdekotten.nl

DE VIERMARKEN
De boerderij “De Viermarken” is een zorgboerderij ingericht op het oude erf `De
Kuiperij` dat hier vroeger lag, zoals te zien op kaarten uit ca. 1830.
De laatste 15 jaar zijn de opstallen zo volledig vernieuwd dat er dankzij de
‘moderne architectuur in Twentse stijl’ van het traditionele Twentse erf weinig is
overgebleven. Alleen de 3 knotlinden herinneren aan het authentiek Twentse
erf dat hier al eeuwen lag.
In de winkel zijn producten van het land te koop.
Openingstijden van de winkel:

maandag:
12.30 uur - 16.30 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur - 16.30 uur

Meer informatie: http://www.viermarken.nl
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Rechtsaf Park de Kotten in, een voormalig landgoed. ( zie kader op
linkerpagina)
U volgt de rijweg linksom.
Tussen de flats 93-132 en 133-160 gaat u het laantje in.

11
De laan Amerikaanse eiken (Quercus rubra) gaat na het kruisende fietspad
over in een kastanjelaantje (Aesculus hippocastanum).

U steekt het fietspad over en fietst verder door het vervallen
kastanjelaantje.

Aan het eind van de laan ziet u de restanten van een bruggetje van
brokken ijzeroer dat in deze buurt in de grond gevonden wordt. In de
beek ziet u hoe het ijzer uit het water een bruine neerslag vormt, een
voorloper van de blokken van het bruggetje.

Bovenaan het pad volgen, op de splitsing rechts tussen de
golfvelden door.
U komt aan de rand van de es (het bouwland) van Landgoed Het
Wageler. U gaat hier rechtsaf door het bos langs de golfbaan.
Na de voormalige boerderij (links, achter de heg) gaat u rechtsaf.
Aan het eind van de weg links, u bent nu op de Viermarkenweg.

12
Op het erf van zorgboerderij De Viermarken staan 3 zeer oude
merkwaardige knotlinden. (Zie kader)
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UT-TERREIN
WINDMOLENPARKJE

Links langs De Achterhorst ziet u bij een loods onder andere vreemd gevormde
windmolens. De Werkgroep Ontwikkelings Technieken (WOT) experimenteert
hier met ‘slimme dingen’ waarmee in ontwikkelingslanden op eenvoudige wijze
energie kan worden gewonnen of water kan worden opgepompt.
HELOFYTENFILTER

Even verderop ziet u rechts, achter de grote Mammoetboom, ‘helofytenfilters’,
waar rietplanten allerlei vervuiling uit het water halen.
HET DING

Vanaf de brug (verderop in de route) ziet u links op het gras een kunstwerk van
zwevende balken: Het Ding. Het is in 1974 ontworpen en gemaakt door een
stel studenten.

WANDELMOGELIJKHEID PINETUM DE HORSTLANDEN
In 1969 werd op initiatief van de “Boomkwekersstudieclub Twente” een begin
gemaakt met de aanleg van het pinetum “De Horstlanden”.
De UT stelde 4,5 ha grond ter beschikking, de GRONTMIJ verzorgde de
vormgeving. Als adviseur werkte mee de heer W.J.M. Janssen, hortulanus aan
de Universiteit Wageningen. (bron: Universiteit Twente).
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Op de kruising met de Van Heeksbleeklaan gaat u
rechtdoor, het terrein van de UT op (zie kadertje)
Op de 1e kruising gaat u links. Dit is de Achterhorst.
Aan het eind, waar de weg een bocht naar rechts maakt, komt u
bij het Pinetum De Horstlanden. Even verderop vindt u het
informatiebord.

13
Pinetum de Horstlanden.
Een pinetum is een naaldbomentuin. Het is een gespecialiseerd arboretum
waarin uitsluitend of hoofdzakelijk coniferen zijn aangeplant.
Het pinetum van de UT geniet landelijke bekendheid door de diversiteit van
de uit vele werelddelen afkomstige coniferen
Een wandeling over het hele terrein duurt minstens een uur.

Na het pinetum vervolgt u uw weg. Het heet nu Hallenweg.
De bocht naar rechts volgen, onder twee loopbruggen door.
Na het laatste grote gebouw linksaf, langs de beek.
Op kruising met De Zul rechtdoor, door het bos.
Na ca. 150 m gaat u de brug over en volgt het fietspad min of meer
rechtdoor over het grasveld (kijk naar links voor Het Ding, zie
kadertje)
De asfaltweg oversteken en schuin rechts het park in.
Volg het pad dat in een boog naar rechts loopt naar het carillon.
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1. Acer saccharinum - Zilveresdoorn
2. Platanus X hispanica – Gewone plataan
3. Acer pseudoplatanus – Gewone- of Bergesdoorn
4. Acer pseudoplatanus – Gewone- of Bergesdoorn
5. Tilia platyphyllos - Zomerlinde
6. Tilia europaea – Gewone linde
7. Quercus rubra – Amerikaanse eik
8. Quercus rubra – Amerikaanse eik
9. Acer saccharinum – Zilveresdoorn
10. Quercus robur – Zomereik
11. Quercus robur – Zomereik
12. Fagus sylvatica ‘pendula’ – Treurbeuk
13. Quercus robur - Zomereik
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14 Omgeving carillon
Langs het pad ziet u diverse oude bomen. Op de linker pagina vindt u een
overzicht.

Na het carillon komt u uit in de bocht van de Campuslaan. Hier
neemt u de klinkerweg (Boerderijweg), dus u gaat min of meer
rechtdoor.
Op de kruising met De Zul steekt u schuin het kruispunt over en

15
Laantje met aan de noordkant (links) beuken, aan de zuidkant eiken.
Dit laantje was de vroegere toegang van het erve Lutje Holzik

Bij de eerste asfaltweg gaat u linksaf naar de Horstlindelaan.
Op de Horstlindelaan rechtsaf, na ca. 30 m ziet u rechts een boom
binnen een hek.

16 Gerechtslinde
Deze linde (Tilia x europea) wordt de Horstlinde genoemd. De boom staat
langs de oude weg van Lonneker naar Deventer. Het was ooit een
markeringspunt, volgens sommigen werd er ook recht gesproken. De boom
zou ook wel als ‘brievenbus’ hebben gefunctioneerd, waar de postkoets de
brieven voor de buurtbewoners achterliet.
Helaas is de boom in de vorige eeuw volledig vervallen. De originele
stamomvang is op het maaiveld nauwelijks meer terug te vinden. De stam
die er nu staat is doorgroeide stamopslag, maar wel van de oude linde die
hier volgens overlevering eeuwen gestaan heeft.
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Monumentje
Het vakwerkboerderijtje wordt in elk geval al in 1765 bewoond. Het is een
gemeentelijk monument.
Het ligt aan de beek die om de bleek van Van Heek stroomde. Het heldere water
uit de sloten werd gebruikt om de lange banen linnen te bleken, die door boeren uit
de omtrek geweven waren. Chemische en technische bleekmethoden bleken in de
loop van de 19e eeuw efficiënter. Maar de beek heeft nog steeds zijn loop om de
wei heen. De bleek is recent min of meer hersteld.

De Viermarkenlinde
Tot medio 19e eeuw waren in het oosten van ons land landbouwgronden in
gemeenschappelijk bezit van de “marke”, een bestuursvorm die gericht was op het
duurzaam beheren van de markegronden voor productie van voedsel en hout voor
de bewoners.
Aan de westzijde van Enschede, was een punt waar 4 marken bij elkaar kwamen,
de marke Groot Driene, de Eschmarke, de Twekkelermarke en de
Lonnekermarke. Op dit punt staat een lindeboom die naar men zegt 300 tot 400
jaar oud moet zijn. Sommigen schatten de boom, gezien zijn omvang, wat jonger.
Een feit is dat de boom, en wellicht zijn voorgangers ook, een duidelijke functie had.
Een boom kun je niet verplaatsen, er kon dus nooit verschil van inzicht zijn over de
exacte grens van de markegronden.
Volgens dezelfde bron diende de boom
in vroeger tijden als ontmoetingspunt voor
de bestuurders van de genoemde marken
en werden er zaken m.b.t. de
houtopstanden,het grondgebruik
en het waterbeheer besproken.
http://cms3.enschede.nl/actueel/pers/00571
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Na de linde fietst u ca. 400 m door en slaat voor het verbouwde
boerderijtje rechtsaf de Van Heeksbleeklaan in, waar dicht opeen
geplante paardenkastanjes en linden een prachtige laan vormen.
Ongeveer halverwege de laan, vlak voor de beek, staat links aan de
Van Heeksbleeklaan een oude boerderij (zie kadertje).
Op de achtergrond ziet u de gerestaureerde Van Heeksbleek.

17 De Viermarkenlinde
Tussen de voormalige bleek en de weg staat de oude Viermarkenlinde
(Tilia X Europaea), op het punt waar de Drienermarke, de Lonnekermarke,
de Eschmarke en de Twekkelermarke bij elkaar kwamen. (zie kadertje)
Rechts kijkt u de ‘Lange Lindelaan’ in die uitkomt op de Achterhorst (UT
terrein). Deze lindelaan volgt zo ongeveer de oude markegrens.

Na de Viermarkenlinde fietst u over de Van Heeksbleeklaan verder
tot u op een kruising via een hekje het Abraham Ledeboerpark in
kunt. Ga via het park verder (s.v.p. fiets aan de hand).
Tweede pad links, langs de vijver, recht vooruit ziet u de hoogste
boom van Enschede (www.ledeboerpark.nl)
18 Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum).
In de USA worden ze zo groot dat je er met een auto doorheen kunt
rijden.
De boom is ruim 100 jaar oud. Het is de grootste van Overijssel, zie
http://users.pandora.be/sequoiadendron/nl/loc/overijssel.html
Achter de boom neemt u het pad langs het kleine vijvertje.
Voor de museumboerderij ’t Lammerinkswőnner (zie kader volgende
blz.) slaat u rechtsaf. Voor de beek (de Roombeek) links, langs de
rand van het bos.
Vlak om de hoek kunt u van alles te weten komen over
Grondwaterstanden.
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Het Lammerinkswönner
Het Lammerinkswönner stond vroeger in Usselo. Het is in de jaren 70 van de
vorige eeuw netjes afgebroken en hier weer opgebouwd. Het is nog een ‘los
hoes’ waar mens en dier in dezelfde ruimte woonden. Er zijn regelmatig
tentoonstellingen over natuur- en milieuthema’s.
Dagelijks geopend van 9.00 – 16.00 uur (behalve zaterdag).

De berceau in 1934.

G.J. van Heek park Enschede
De Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek besloot begin 1918,
tegen het eind van zijn leven, een park te schenken aan de bevolking van de
gemeente Enschede. Overeenkomstig de schenkingsvoorwaarden is het
beheer door de Gemeenteraad toevertrouwd aan een Commissie van
Beheer. In 1995 kreeg het park de status van Rijksmonument. Dit
onderstreept eens te meer de cultuurhistorische waarde van het park, dat
geldt als een kenmerkend voorbeeld uit het oeuvre van de tuinarchitect P.H.
Wattez.
Bron: http://www.vanheekpark.nl
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Langs het pad staan enkele grote beuken (Fagus sylvatica) en een
zilveresdoorn (Acer saccharinum). De bomen zijn vermoedelijk geplant in
de tijd dat het landgoed werd aangelegd, ca. 1890.
Het zware geboomte schuin links voor u, aan de rand van de es, staat in
dezelfde vorm, al op kaarten van rond 1790 (Hottinger atlas).

Als het pad naar links buigt, gaat u schuin rechts door het poortje
(Slagmanweg).
Bij de kruising met het fietspad staan enkele grote populieren.
Kruising oversteken, min of meer rechtdoor.
Weg langs de manege vervolgen langs de bosrand, tot aan de
Roessinghsbleekweg.
U steekt de weg over en gaat met de fiets aan de hand via het
poortje naast theehuis Wattez het Van Heekpark in.
(www.schenkerijwattez.nl)
Linksaf naar de ‘rotonde’ aan de andere kant van de vijver en
vandaar naar de tunnel van bomen, de berceau.

20
De berceau van beuken (Fagus sylvatica) is door de groei van de
naastliggende houtopstand kaal geworden. Het is moeilijk om te besluiten
de naastliggende percelen sterk uit te dunnen.

U gaat door de berceau en aan het eind schuin links naar de ‘naald’.
Hier rechtsaf naar de hoofdingang van het park aan de
Boddenkampsingel. Die volgt u naar rechts.
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´t ZWIK (foto hiernaast)
De statige buurt ‘t Zwik is gebouwd rond 1920. Toen was het een buurt
voor welgestelde burgers, zoals ambtenaren, leraren en middenstanders.
Vandaar de deftige uitstraling die de buurt nog steeds heeft. De witte villa
op de hoek van de Thorbeckelaan en de Cort van der Lindenlaan is de
oude villa van buitenplaats ’t Zwik en staat links op de foto afgebeeld. Twee
bomen vormden als het ware de toegangspoort van ’t Zwik vanaf de
Tubantiasingel.
De oude Plataan (rechts op de foto uit 1938) staat nog steeds in de Cort
van der Lindenlaan. De boom er tegenover was een rode beuk. Na het
leggen van kabels in begin jaren 90 van de vorige eeuw is de conditie van
die boom snel achteruit gegaan en moest hij uiteindelijk gekapt worden.
Verderop in de wijk (op de foto niet te zien) staan, veelal in particuliere
tuinen, nog meer bomen van het voormalig landgoed.

WANDELMOGELIJKHEID “HET VOLKSPARK”.
Het Volkspark werd als park ingericht in 1872. De inrichting werd mogelijk
gemaakt door een legaat van H.J. van Heek (1814-1872). Het was zijn
bedoeling de gemeenschap een park na te laten waar de textielarbeiders
zich in hun vrije tijd met hun gezinnen konden verpozen. In het restaurant
werd geen sterke drank geschonken. Er werden muziekuitvoeringen
gegeven in de muziektent. Sinds jaar en dag vinden er de Paas- en
Herfstkermis plaats.
Een van de voorwaarden voor de schenking van het park aan de gemeente
Enschede was dat het park beheerd zou worden door een Commissie van
Beheer van vijf personen.
Het park is nu 15 ha groot en is voor het grootste gedeelte (11,5 ha)
ontworpen door Dirk Wattez (1833-1906). Deze architect en later zijn zoon
Pieter (P.H.) ontwierpen meer tuinen op Twentse buitenplaatsen. (Bron:
www.volkspark.nl) Zie ook blz. 21 voor meer informatie.
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Het kruispunt oversteken en verder over de Tubantiasingel.
Op de hoek van de eerste zijstraat, 50 m na de stoplichten,
even stoppen en naar rechts kijken.
21
Tegenover de grote plataan (Platanus x acerifolia) stond vroeger een
enorme beuk. Samen met de eiken die verderop in de wijk Het Zwik staan
(gebouwd in de jaren 20-30 vorige eeuw) vormden ze een onderdeel van
de vroegere buitenplaats, Het Zwik. (zie kadertje)

Doorfietsen over de singel, bij het spoorviaduct de linker strook
nemen (=rechtdoor !).
Rechtdoor, onder de tunnel door, de Parkweg oversteken. Voor u
ligt het Volkspark met een grote rijkdom aan bijzondere bomen.
22 WANDELMOGELIJKHEID HET VOLKSPARK
U moet er wel een uur voor uitrekken om het hele park te bekijken, of er
later apart voor terugkomen. Zie ook kader op de linker en volgende
pagina.
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WANDELMOGELIJKHEID “HET VOLKSPARK”, vervolg
In het VOLKSPARK park staat een aantal markante bomen, o.a. een Apenboom of
slangenden (Araucaria araucana) aan de oostzijde.
In het park staan ook diverse kunstwerken, o.a. het oorlogsmonument van Mari
Andriessen, middelpunt van de jaarlijkse 4 mei-herdenking.
In juni wordt in het Volkspark een beroemde kunstmarkt gehouden.
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Met uw rug naar de tunnel linksaf (Parkweg) en aan het eind van het
park weer rechts (Stadsmatenstraat). De weg buigt naar links.
Op het kruispunt met de Tromplaan gaat u rechts.

23
Achter het hoekpand rechts, op de parkeerplaats, staat een eik die in de
winter groen blijft: Quercus turneri ‘Pseudoturneri’.

Tegenover de parkeerplaats van het hoekpand gaat u de
Bisschopsstraat in.

24
Langs deze laan zijn Amberbomen geplant, die in het najaar vele prachtige
herfstkleuren hebben.

Bij de kruising de drukke De Ruyterlaan oversteken en dan
rechtdoor de Van Galenstraat in.
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Van Galenstraat met kastanjes en Zwarte berk.

24

Bomenfiestroute Enschede concept jan 09

25
In het midden van de straat staat rechts voor het nieuwe schoolgebouw
met glazen gevels een grote zwarte berk (Betula nigra).
Tijdens de bouw van de school is de boom goed beschermd, maar hoe
lang houdt de boom het vol onder de dikke deken van klimop?

26
Langs de Van Galenstraat staat nog een deel van de laanbeplanting met
paardenkastanjes uit het begin van de 20e eeuw.

Aan het eind van de Van Galenstraat komt u op het
Hoedenmakersplein.

27
Links in de tuin van de SNS-Bank staat nog een fraaie rode beuk. Op het
plein zelf twee Zilveresdoorns (Acer saccharinum).

Als u min of meer rechtdoor fietst komt u via de Brammelerstraat
op een pleintje met acacia’s en Anna Paulowna-bomen.
Hier linksaf, de Hengelosestraat in.
Zo komt u op uw startpunt op het Stationsplein terug.

EINDE VAN DE BOMENFIETSROUTE

25

Bomenfiestroute Enschede concept jan 09

N

26

