LANGS DINKEL EN OVER BERGEN
Wandelroute – Overijssel – DR 2019.04
Deze Op Verkenning beschrijft een 19 (vanuit Denekamp) of 23 km (vanuit Rossum) lange
wandeling langs de Dinkel en over een drietal ‘bergen’, waaronder de Tankenberg. De tocht
heeft twee beginpunten en eindigt bij het station van Oldenzaal. De wandeling uit Denekamp, halte Churchillstraat, en die uit Rossum, halte Grotestraat, komen halverwege de
Borgbosweg samen.
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Langs Dinkel en over bergen (Denekamp) en
Langs Dinkel en over bergen (Rossum).
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 50/50%.
OV naar Denekamp, halte Churchillstraat of Rossum, halte Grotestraat via Oldenzaal, station Oldenzaal, en vanaf dit station
Raadpleeg hiervoor volgende website(s):
• www.9292.nl of www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Oldenzaal, station Oldenzaal.
• www.9292.nl of www.twents.nl voor de bus. Tussen station Oldenzaal en Denekamp,
halte Churchillstraat, rijdt lijn 62 richting Denekamp en tussen dit station en Rossum,
halte Grotestraat, lijn 64 richting Almelo.
Wandelroute
Vanaf Denekamp
1. Stap in Denekemap uit bij halte Churchillstraat en loop terug naar de zojuist gepasseerde
rotonde in de Nordhornsestraat. Loop in dezelfde richting verder. In de verte is de Nicolaas kerk zichtbaar. Het centrum van Denekamp ligt aan de oostzijde van deze kerk. RA
ter hoogte van deze kerk, Grotestraat.

Denekamp – Nicolaas kerk

2. LA tussen de nrs. 11 en 15, Kosktuunke. Aan het eind van het pad een paar m. LA en meteen weer RA, Lange Voor (gaat over in de Stationstraat). Steek de Oranjestraat over naar
de Molendijk. Lijn 62 heeft hier halte Oranjestraat – handig voor de wandelaar zonder
belangstelling voor het centrum van Denekamp. Steek de N349, Singravenstraat, voorzichtig over en ga na ca. 600m bij wknp L82 LA, bruggetje (pad met geel/rode-markering
van het Twentepad). Voor Landgoed Singraven en houtzaagmolen RD. Bij wknp L86 LA,
Borgbosweg. Ga verder bij 3.
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Vanaf Rossum
A. Stap in Rossum uit bij halte Grotestraat en loop in de richting van de wegrijdende bus; bij
de eerste straat LA, Father Raatgerstraat, aan het eind LA, Thijstraat (wknp K80), langs de
Plechelmus kerk en RD op de Thijstraat (wknp K81). Op de T-splitsing met de Grotestraat
RA. Steek de N736 over en vervolg via Kerkpad en ga RD bij de onverharde Esweg. RD bij
wknp K82 en LA op de T-splitsing met de geasfalteerde Everlostraat (wknp K84).

Rossum – Bij wknp K82 RD over de onverharde Esweg

B. RA bij de Hamsweg, langs Rustpunt ’t Stekkie. Hamsweg wordt smal, onverhard fietspad.
Op T-splitsing LA, Havezatheweg en kort daarna pad RA, Goorweg (zandweg met fietspad). Bij wknp K77 LA en even voorbij K78 LA. Paadje maakt bocht naar rechts en komt
uit bij de boerderij van Landgoed Het Everloo. RA met de boerderij links; ga RD aan het
eind van de boerderij via een smal paadje in een boomsingel. Pad maakt haakse bocht
naar rechts en komt weer uit op de Goorweg, LA. Negeer voor bocht naar rechts het pad
rechts langs de Roelingsbeek. Houd vervolgens links aan, eveneens Goorweg (vanaf hier
verhard). Goorweg gaat over in Volterdijk; steeds RD.

Rustpunt 't Stekkie aan de Hamsweg

C. Na 2 km LA, Matenweg. Bij bankje na ca. 10m RD, Singravenweg, dat een onverhard pad
wordt. Even na boerderij met huisnr. 3 in bosrand RA, op T-splitsing eveneens RA (Borgbosweg). Ga verder bij 3.
Gezamenlijke route
3. Steek de N342 (Denekamperstraat) over en houd scherp links aan langs een dode arm
van de Dinkel. Pad maakt geleidelijk een draai van 180°. Het water blijft steeds links; ga
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RD waar de Dinkel opnieuw een bocht naar links gaat maken. Eenmaal terug op de Borgbosweg RD, LA op de T-splitsing met de geasfalteerde Beuningerstraat, bij wknp K98 LA,
Oude Dijk, na de brug bij wknp L69 RA. Volg het onverharde pad met de Dinkel rechts (Bij
wknp L87 ligt naar rechts de brug naar het in de wandelbeschrijving genoemde Mauritspad).

Dinkel in herfsttooi

4. Blijf het uiterst bochtige pad langs de Dinkel volgen tot op de T-splitsing met de Beuningerveldweg, RA. Op Y-splitsing bij wknp L73 links aanhouden via onverharde weg, op
viersprong RD en op T-splitsing met de Beuningerstraat LA. Op de eerste splitsing RA, Nijenhaerweg, en bij wknp L71 LA, Achtermaatsweg.
5. Op de T-splitsing bij wknp L77 RA, Veldweg. Volg de pijltjes-markering; pad heet Hakenbergweg. Net voorbij Rustpunt De Pipokeet LA via een smaller pad. Blijf dit onverharde
pad o.a. over de flank van de Hakenberg geruime tijd volgen en ga bij wknp K92 LA (iets
verderop langs wit hek). Bij wknp K93 links aanhouden, bij K94 RA en op de T-splitsing
met de Lage Kaviksweg (R54) RA. Bij het volgende wknp (R53), RA, Hoge Kaviksweg, bij
wknp R52 LA, eveneens Hoge Kaviksweg – wordt verderop Duivendalweg. Weg geruime
tijd volgen en bij de wknp R50 en R49 RD, over de flank van de Paasberg en bij R46 (Uitzichtpunt Groene Hel) LA.

Houten villa (1927) op de top van de Hakenberg gezien vanaf pad tussen wknp K92 en K93

6. Steek bij wknp R47 de Paasbergweg over, negeer het eerste pad LA en volg het hoofdpad
RD. Het verdere verloop is niet overal scherp begrensd. Houdt in ieder geval de diepe kuil
aan de linkerhand. Pad komt uit op de Alleeweg, RA. Snel daarna volgt een X-vormige
viersprong, LA; eveneens Alleeweg. Bij wknp R37 RD, bij S34 LA, Brandsweg en bij R33
RA, de Tankenbergweg die verderop begint te stijgen.
7. Verderop begint links een forser stijgend paadje met trap naar de ‘koepel’ op de 85m
hoge Tankenberg. Daal na van het uitzicht te hebben genoten af naar het rechts draaiend
bospaadje en volg dit. Dit bospad volgt de bovenrand van de Tankenberg en komt na een
geleidelijke daling bij een hek uit op de Egheriaweg, RD. Ga op de T-splitsing LA.
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Uitzicht vanuit de koepel op de Tankenberg

8. Bij wknp R30 RA, wederom Tankenbergweg; steek voorzichtig de N735 over. Dit wordt
een onverhard pad (Daminksweg – verderop bochtig verloop). Blijf de pijltjes-markering
volgen en steek bij wknp R27 schuin naar links de Haerstraat over. Pad RD vervolgen, bij
wknp S83 RD, steek de Kalheupinklaan (Oldenzaal) over naar de Scholtendijk en ga RD.
Blijf de pijltjes-markering volgen.
9. Steek bij het voetgangerslicht de Bleekstraat over, LA en meteen RA, Bij wknp S57 RD, bij
S52 RA, bij S53 LA, Marktstraat. Verderop ligt naar rechts de gezellige Groote Markt (veel
horeca). Aan de overzijde van het plein begint de Grootestraat; volg deze straat met
daarin wknp S63. Ga op de viersprong bij wknp S66 LA, Sint Plechelmusplein met de
daaraan de gelijknamige basiliek. Bij wknp R01, RA, Pastoriestraat, op de T-splitsing LA,
Gasthuisstraat – Geen wknp meer – en ga op de volgende viersprong RA, Schoolstraat.

Plechelmusbasiliek aan het gelijknamige plein

10. Ga RA op het pad direct na de recent gebouwde flats en LA halverwege het tweede blok.
Steek de straat (vertoont een knik) over en volg het pad dat in een strakke lijn RD gaat en
bij verkeerslichten uitkomt op de Beatrixstraat, steek over en vervolg via de rustige Watertorenstraat. Na bushalte Ziekenhuis buigt de straat een beetje naar rechts; ga hier RD
en loop via De Groene Loper in een rechte lijn naar station Oldenzaal.
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter, wknp = wandelknooppunt.
Horeca
In Denekamp, op bescheiden schaal in Rossum, in Beuningen en te kust en te keur in Oldenzaal. Onderweg bij de Rustpunten ’t Stekkie en De Pipokeet.
2019.06.13
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