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VIA HET AAMSVEEN NAAR ENSCHEDE 
 
Wandelroute – Overijssel en Nordrhein-Westfalen – DR 2020.05 
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 26 km lange wandeling van Gronau, langs de 
Dinkel via het Duits/Nederlands hoogveengebied Amtsvenn/Aamsveen naar Enschede. U 
kunt desgewenst de wandeling ook in Enschede, bij bushalte Auskamplanden, stadslijn 4, be-
eindigen. In dat geval telt de wandeling 12 km. 
 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Via het Aamsveen naar Enschede.  
 
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 50/50%.  
 
OV naar Gronau, station Gronau Westfalen, en vanaf Enschede, station Enschede 
Raadpleeg hiervoor volgende website(s): 

• www.9292.nl voor de trein naar station Gronau Westfalen via station Enschede en terug 
vanaf dit laatste station. 

• www.ns.nl verwijst voor de trein en -kaartjes naar station Gronau Westfalen naar 
www.nsinternational.nl. 

• Op station Enschede staat een kaartautomaat van Deutsche Bahn; een enkeltje kost voor 
de halfuurdienst naar Gronau € 4,10. 

  
Wandelroute 
 
1. Stap uit op het station Gronau, perrontrap af en loop via de rechter uitgang het station 

uit en via de hellingbaan naar boven. Aldaar RA, Bahnhofstraβe. 
 

 
Station Gronau Westfalen – Fietsers rijden via hellingbaan station binnen 

2. Ga ter hoogte van de Poststraβe LA, voetpad naar de Dinkel, op de splitsing RA en via 
twee voetbruggen naar het plein achter de St. Antonius Kirche met daarop de waterto-
ren van de vroegere weverij Van Delden. Houd de kerk links van u en steek halverwege 
weer de Dinkel over, even RD en terug in de Bahnhofstraβe, LA. Aan het eind LA en met-
een daarna RA via voetpad met de Dinkel links. Volg nu de markering X10 (witte letter en 
cijfers op zwart veld). Vanaf de Konrad Adenauer straβe hebben we de Dinkel rechts van 
ons. 
 

3. Na een kleine 3 km buigen Dinkel en pad naar links. Het riviertje verdwijnt onder de 
Amelandsweg en het pad takt aan op deze rustige weg, RA. Ga na de overkluizing van de 
Schwartzbach met de markering LA. 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2427884&key=MRpjiiErxQpfk
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Bij fietsknooppunt 90 RA, richting Haaksbergen 

4. Na ruim 4 km wandelen – Ga bij fietsknooppunt 90 RA en blijf de markering X10 volgen. 
 

5. Na bijna 6 km wandelen - De X10 gaat op een kruising van onverharde paden naar links: 
ga RD. Tot in het Aamsveen is de route niet gemarkeerd. Het pad kruist de Flörbach, ver-
laat het bos en takt aan op een verharde weg, RD, en steek de Amtsvennweg (B 70) over. 
 

6. Na ruim 7 km bereiken we het Amsvenn en buigt het inmiddels overwoekerde pad naar 
rechts. Langs het heel smal geworden paadje met in de zomermaanden aan weerszijden 
hoog opgroeiende varens staan enkele informatiepanelen over de vroegere turfwinning. 
In regenperioden kan het lopen hier zwaar zijn. De op de wandelkaart staande zijpaadjes 
waren in de zomers van ‘19 en ‘20 onvindbaar. Loop daarom RD tot op T-splitsing en ga 
daar LA, onverharde Birkhahnweg. 
 

 
Bij de 'ingang' van het Amtsvenn een aangetast informatiepaneel over het vroegere turfspoor 

Op de kruising net voorbij deze opvallende abri LA 
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7. Op de hierna snel volgende T-splitsing LA. Volg vanaf hier de wit-rode markering van het 
Noaberpad door het hoogveen. Het gemarkeerde pad maakt verderop een bocht naar 
rechts en passeert een uitkijktoren. 

 
Aamsveen vanuit uitkijktoren – Kijkrichting oost 

8. Steek bij wknp X58 de drukke Knalhutteweg over, ga op het fietspad LA en sla even ver-
derop de brede, halfverharde Groenelaan naar rechts in.  Na ruim 100m gaat het 
Noaberpad RD, ga hier RA. Volg het pad door het groen tot wknp X59 en ga daar LA.  
 

9. Routeverkorting – In De Reiziger staat helaas een onjuiste halte vermeld. Volg het in punt 
7. genoemde pad tot het tweede naar rechts gaand zijpad. Sla dit pad in dat op een door-
gaand pad uitkomt. Meteen daarachter ligt parallel een straat met woonhuizen, de Hes-
selinklanden. Ga hier LA, aan het einde RA, Holtwiklanden en op de T-splitsing opnieuw 
RA, Het Stroink met rechts bushalte Enschede, Auskamplanden. Lijn 4 rijdt minimaal eens 
per halfuur richting het station.  
 

10. Op wknp X71 LA, op X72 RA Volg na het oversteken van de Buurserstraat het brede fiets-
pad dat een geleidelijke bocht naar links maakt. Dit bochtige fietspad gaat verderop over 
een langgerekte en zeer brede vlonder. 
 

 
Blik op de langgerekte, brede vlonder vanaf een zijpad 

11. Na de vlonder maakt het fietspad een bocht naar links, daarna een ruime en geleidelijke 
bocht naar rechts en komt uit op de Haverkateweg, LA. Deze weg komt uit op de Groot 
Bruninkstraat, RA; deze weg volgen richting wknp W95. Ga bij dit wknp RA richting wknp 
W66. Ga bij dit laatste wknp op de Jacobrietweg 10m naar links en dan RA, voetpad met 
de Usselerstroom aan de rechterhand.  
 

12. Loop bij wknp W85 RD met de beek nog steeds rechts. Pad komt uit op de verharde Hel-
merhoekweg; ga RA het brugje over en sla direct daarna LA. Houd bij het naderen van 
een vijver rechts aan en loop – met het water links – om de vijver heen tot op een fiets-
pad. Hier scherp naar rechtsachter, brugje over en bij wknp Y15 fiets- of voetpad richting 
Y07. De route volgt vanaf hier tot het station het Trekvogelpad, gemarkeerd wit-rood. 
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Voetpad langs de Usselerstroom 

13. Een kleine 4 km verder bereikt de wandeling de monumentale wijk Pathmos. Voor een 
completer beeld van de stedenbouwkundige kwaliteit van deze wijk verlaten we kort het 
Trekvogelpad: Houd bij wknp E15, Willem de Clercqstraat rechts aan, wandel via de 
Pathmosstraat en het gelijknamige plein (grote foto De Reiziger), het Spinnerplein, Spin-
nerstraat tot de Ververstraat, LA, en op de W. de Clerckstraat RA (wknp E16). 
 

14. Bij het bereiken van de Sterkerstraat RA en opnieuw RA bij het voetpad naar het Thomas 
van Ainsworthpark. Loop, met het water links, om de vijver heen richting de brede 
Pathmossingel. Steek deze over om een kijkje te nemen bij het bijzondere hoekpand 
waar thans Galerie Rubens is gevestigd.  
 

 
Patmos, Sterkerstraat 106/108, samengetrokken winkelwoningen (nu Galerie Rubens) 

15. Steek de Pathmossingel weer over en loop via de Sterkerstraat tot voorbij huisnr. 49. Ga 
tussen de witte huizen en het grasveld RA, Buitenweg. Aan het eind van de Buitenweg, 
bij wknp E12 RA, Usselerweg. Volg vanaf hier weer de wit-rode markering van het Trek-
vogelpad, dat via het centrum van Enschede uitkomt bij de trappen naar het station. 

 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter, wknp = wandelknooppunt. 

 
Horeca 
Zowel in Gronau als in Enschede is er horeca te kust en te keur. Na ca. 2,5 km wandelen: in 
de zomermaanden is de kiosk met terras bij het openluchtzwembad in Gronau open. Onder-
weg zijn er verder geen eet- of drinkgelegenheden 
 
2020.08.10 


