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Markestenenroute Enschede  Twekkelermarke  
 
De marke, ook markegenootschap of boermarke genaamd, was een middeleeuws collectief 
van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke 
gronden reguleerden. Het voormalige landgericht Enschede bestond uit de marken 
Lonneker, Esmarke, Usselo, Twekkelo en Groot Driene. (Voor meer informatie over de 
historische achtergrond, zie: www.shsel.nl/shsel/de-grenzen-van-enschede-en-lonneker/.) 
Deze route voert langs de grenzen van de Usselermarke. Onderweg komt u langs een aantal 
markestenen. De markestenen zijn genummerd volgens een systeem dat is overgenomen uit 
Stad en Land van Twente van L.A. Stroink (blz. 117). Daarin heeft elke marke een nummer, 
en markestenen- of palen krijgen het nummer van die marken, gevolgd door een 
volgnummer. (Verdere uitleg: www.shsel.nl/shsel/markestenen-van-enschede/.) 
De route voert voor een groot deel over fietspaden, de meeste verhard. De tocht rond de 
Twekkelermarke is circa 30 km lang en is onderdeel van een 78 km lange fietsroute langs de 
buitengrenzen van alle vijf de marken. De volledige route is in twee richtingen te fietsen en is 
op verschillende plaatsen te starten en te eindigen. Die route is als Markestenenroute 
Enschede te vinden op www.landschapoverijssel.nl/route/1621. 
De route rond de Twekkelermarke start en eindigt bij de Viermarkenlinde en is met de klok 
mee beschreven. 
 

 
De nummers van de markestenen in de tekst corresponderen met de nummers op de kaart, 
zie blz. 7. Verklaring van de tekens: 
* = drie- of viermarkenpunt 
# = steen of paal niet aan de openbare weg 
+ = steen of paal nog te herplaatsen 
fkp = fietsknooppunt 
wkp = wandelknooppunt 
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1 Viermarkenlinde* 

De Viermarkenlinde staat op het kruispunt van vier voormalige marken: Lonneker, 

Esmarke, Twekkelo en Groot Driene (32.33.35.36).  

De boom is waarschijnlijk meer dan tweehonderd jaar oud en wordt wel een 

'boomveteraan' genoemd. In elk geval stond hier in 1756 al een boerderij vlak bij. 

In de voet van de boom zit een restant van een gebouw. Dat is waarschijnlijk het 

bleekwachtershuis van de Van Heeksbleek. Op het nabijgelegen veld liet Van Heek 

namelijk textiel bleken in de zon. De Drienerbeek leverde het water dat hiervoor nodig 

was. 

 

Van Heeksbleeklaan in zuidelijke richting. Op driesprong links aanhouden. Bij huis nrs. 
55-57 ligt op particulier terrrein: 

 

2 Steen op het erf van Helmich van Heek# 

Markepaal tussen Esmarke en Twekkelo (33.35-01). (N.B. niet 

toegankelijk.) 

Dit is de originele steen waar de namen van de marken in 

gegraveerd zijn: ‘Esmarke’ en ‘Tweklo’. 

 

 

 

 

 

 

 

Van Heeksbleeklaan vervolgen, op viersprong LA, op volgende viersprong RD en met 

bocht naar rechts langs het bezoekerscentrum: 

 

3 Lammerinkswönner 

Dit is een boerderijtje dat vroeger op het erve Lammerink in Usselo stond. Het is een los 

hoes en is hier, net als de wagenschuur, in de jaren zeventig geplaatst is om een 

openluchtmuseum te creëren. Er staat ook een bakspieker, afkomstig van het voormalige 

erve Vaneker (Aamsveenweg 225) en hier in 2007 geplaatst door de SHSEL in 

samenwerking met NatuurEducatie. 

Het Lammerinkswönner is nu een natuureducatief bezoekerscentrum dat ligt in een 

ecologisch beheerd gebied met park (Ledeboerpark) en landgoed (Het Wageler). 

NatuurEducatie van de gemeente Enschede biedt hier tentoonstellingen aan op het 

gebied van natuureducatie, leefbaarheid en duurzaamheid, cultuurhistorie, flora en 

fauna. Verder zijn er themadagen op het gebied van duurzaamheid en natuureducatie. 

Ook is er vier keer per jaar een kleinschalige biologische markt op het erf. Dan wordt ook 

de bakoven nog gebruikt. 

 

Brede pad volgen richting de parkeerplaats. RA fietspad langs de Hengelosestraat en 

meteen LA, Hengelosestraat oversteken en Pijlhovestraat in. Aan het einde rechts 

aanhouden en dan de G.J. van Heekstraat oversteken en LA Lambertus Buddestraat. 

RA Otto van Taverenstraat. Met bocht naar links en na circa 150 m:  

 

4 Boerderij de Achter Wereld 

Een mooie oude boerderij die gespaard is bij de bouw van de wijk Twekkelerveld.  
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Otto van Taverenstraat volgen en LA Albert Meijeringstraat, RA Lambertus 

Buddestraat. Na spoorviaduct op fietspad rechts aanhouden Hendrik ter Kuilestraat. Bij 

verkeerslichten RD, bij volgende verkeerslichten RD en op rotonde RD, Hendrik ter 

Kuilestraat volgen. Na rotonde RA Ir. Schiffstraat en LA De Heersche.  

 

5 Oude Beckumerweg 

Het bosje aan de linkerkant is een restant van de Strootsweg. Na de kruising met de 

Usselerhalte werd dit de oude Beckumerweg: vroeger de belangrijkste route naar 

Deventer en het westen van het land. Door dit bosje loopt ook de grens tussen de 

Usselermarke en de Twekkelermarke. 

 

De Heersche volgen, LA Het Wolbert en RA Hendrik ter Kuilestraat. 2e RA Twekkeler 

Es en 2e LA De Giem. Met bocht naar rechts en na circa 150 m bij bosje LA langs 

houten hekken.  

 

6 Strootsweg 

Dit bosje is een restant van de Strootsweg, richting erve het Stroot in Twekkelo.  

 

Einde RA, parallelweg langs Auke Vleerstraat (Strootsweg). Bij splitsing fietspad links 

aanhouden en bij verkeerslichten LA, Auke Vleerstraat oversteken. Met bocht naar 

rechts. U bent nu op het vervolg van het pad door het bosje (Strootsweg). Op 

viersprong RD en LA Grote Esweg (zandweg). Einde LA Zwartvennenweg.  

 

7 Steen op Christinalust# 

In het natuurgebied aan de Zwartevennenweg ligt op 

particulier terrein een markesteen tussen Usselo en Twekkelo 

(34.35-06), bijgenaamd steen op Christinalust. Dit is een 

rijksmonument, maar is niet toegankelijk. Het landgoed 

Christinalust is genoemd naar een dochter van Van Heek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwartvennenweg volgen. RA Windmolenweg. Na viaduct over A35 RA Molenveldweg. 

Met bocht naar links, einde RA Kwinkelerweg, LA Boekelerhofweg. Einde RA 

Beldershoekweg. Bij huis nrs. 280/282 RA. Aan het eind van het bosje aan de 

linkerkant staat: 

 

8 Belderspaal*  

Driemarkepaal tussen Usselo, Twekkelo en Oele (34.35.44). 

De paal is een replica, driekantig en gemaakt van een deel van de ingangspartij van 

voormalig restaurant AB in Enschede. Geschonken door Jan Willem Berns uit Enschede 

en bewerkt door steenhouwer Jan Zwiggelaar. De replica is geplaatst in 2014 en onthuld 

in 2015. 
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Terug naar Beldershoekweg en RA, gaat over in Bellersweg. Einde RA 
Haaksbergerstraat. Bij de brug over de Oelerbeek fiets parkeren en schouwpad aan 
noordkant op gaan. Na circa 200 meter aan linkerkant is in het weiland te zien:  

 
9 Fabelhuttesteen#  

Markepaal tussen Twekkelo en Oele (35.44-01). (N.B. niet 

toegankelijk, alleen zichtbaar vanaf het schouwpad.) 

De steen is genoemd naar boerderij de Fabelhutte die hier 

gestaan heeft. Het is rijksmonument 46595 (daar ten 

onrechte Belderspaal genoemd). 

De paal ontbrak in eerste instantie in het proces-verbaal der 

grensbepaling van het grondgebied der gemeente van 

Hengelo (en Lonneker) en is daar later aan toegevoegd. De 

naam Fabelhutte is daarbij niet genoemd, hij wordt 

omschreven als een 'Benthemer steenen paal'. 

Hij is behoorlijk afgesleten, waarschijnlijk door de koeien met 

wie hij al lange tijd de wei deelt. De paal stond oorspronkelijk 

in een bocht van de Oelerbeek; de paal is niet verplaatst, de 

beek wel. De boerderij Fabelhutte stond iets ten noorden 

tegen de grens aan, net in Oele. 

 

Terug naar fiets en Haaksbergerstraat volgen, bij verkeerslichten RD, onder A35 door, 
na afrit scherp RA (Strootbeekweg), 2e weg LA (Aquamarijnstraat) en meteen RA 
(Fabelenweg). Bij bosje aan rechterkant: 

 
10 Zandboerpaal  

Markepaal tussen Twekkelo en Oele (35.44-02).  

De paal is genoemd naar boerderij De Zaandboer, 

die tot 2016 in de bocht van de Fabelenweg heeft 

gestaan. De paal is afkomstig van een gesloopte 

bakkerij in Boekelo (volgens een woordvoerder van 

Twence afvalverwerking). De steen is in 2015 

herplaatst in overleg met Twence. 

 

Fabelenweg vervolgen, einde RA Diamantstraat, gaat met bocht naar links over in 
Boekeloseweg, RA Boortorenweg. Einde RA Twekkelerweg, LA Enschedese 
Havenweg (gaat over in Burg. Stroinkstraat), 3e LA Broeierdpad en met fietsviaduct 
Twentekanaal oversteken. Na fietsviaduct RD en met fietspad naar beneden.  

 

11 Koekoeksteen# 

Markesteen tussen Twekkelo en Groot Driene 

(35.36-04). (N.B. niet toegankelijk.) 

De steen ligt op een eilandje dat een restant 

is van de oude bomenrij die de grens tussen 

Twekkelo en Groot Driene markeerde. 

De naam Koekoeksteen komt van de naam 

van de dichtstbijzijnde boerderij. Deze 

boerderij is verdwenen toen het kanaal 

gegraven werd.  
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Einde RA F35, bij station Enschede Kennispark links aanhouden en met fietspad onder 
spoor door. Op rotonde RD Capitool. Bij verkeerslichten RD, Hengelosestraat 
oversteken, RA, daarna LA en meteen daarna weer RA Drienerbeeklaan. Op 
viersprong RD Hallenweg en na circa 150 m aan de rechterkant: 

 

12 Steen tussen het Driener- en Twekkelerveld 

Markesteen tussen Twekkelo en Groot Driene (35.26-02).  

In de tijd van de marken was hier helemaal niets, behalve uitgestrekte woeste veen- en 

moerasgronden. De steen is een replica, geplaatst in 2016, is samenwerking met de 

Universiteit Twente. 

 

Hallenweg vervolgen en in bocht naar links RD, langs de Citadel, tussen de Waaier en 
de Gallery door en tussen de Carré en het Nanolab door. Voor het gebouw Horst, vlak 
voor de vijver LA (richting Cubicus). Na het passeren van de loopbrug over de weg RA 
De Knepse. Einde RA en meteen daarna LA fietspad tussen huizen en vijver door. 

 

13 Steen aan het hooiland van Van Heek 

Markesteen tussen Twekkelo en Groot Driene (35.26-01).  

De steen ligt op de hoek van een weiland dat in de tijd van het proces-verbaal (1832) 

een hooiland was, dat behoorde tot het terrein van Van Heek.  

De steen is een replica, geplaatst in 2016, is samenwerking met de Universiteit Twente. 

 

Pad volgen en aan het einde bent u weer op de Van Heeksbleeklaan. 
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