
Engelwandeling                           

Wandelen naar Oldenzaal en terug 

 

De Engelwandeling is een 2 uur durende wandeling. U wandelt via de Paasberg en 
Tankenberg richting Oldenzaal. Aan de Groote Markt pakt u een terrasje of als het weer wat 
minder is gaat u even een cafeetje in. Onze favoriet is cafe bierlokaal de Engel, een 
traditioneel, gezellig bruin biercafé. Met 120 verschillende bieren, een uitgebreide wijnkaart 
en heerlijke koffie met appeltaart. Vanuit Oldenzaal loopt u  dan via het Kalheupinkpark, de 
mooie Rhododendronlaan  en de Wilmersberg weer terug naar De Lutte  

 Vanaf ’t Keampke slaat u linksaf de Hanhofweg  op en neemt dan de eerste weg 

naar links (Hoge Lutterweg).  

 U neemt de eerste afslag naar links. Deze weg gaat over in de Paasbergweg. 

 Deze vervolgt u en slaat weer de eerstvolgende weg af naar links.  

 U loopt nu op de Alleeweg. Zowel op de Paasbergweg en de Alleeweg zijn 

prachtige doorkijkjes te vinden. De Alleeweg gaat uiteindeljk over in de 

Tankenbergweg. Aan de linkerkant ziet u de Tankenberg, zoals de straatnaam al 

verhult. Dit is een heuvel van 85 meter hoog en daarmee het hoogste punt van 

Overijssel. Het uitzicht vanaf de koepel op de Tankenberg is prachtig en het is 

zeker de moeite waard om hier een kijkje te nemen!  

 Als u de Tankenberg heeft bezocht loopt u terug naar de Tankenbergweg en 

vervolgt deze tot de Bentheimerstraat. U loopt langs  de Mariakapel op de helling 

van de Tankenberg. De kapel en de toegangstrap zijn  gebouwd van 

Bentheimerszandsteen. Direct na de oorlog is de kapel opgericht, ondermeer ter 

nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit Oldenzaal. Ook nu zijn er gezien de 

vele bidprentjes, kaarsen en foto’s van dierbaren nog velen die troost vinden in 

de kapel. U steekt de Bentheimerstraat  over. 

 Als u bent overgestoken vervolgt u de Alleeweg. Deze straat loopt u uit tot u bij 

de Bentheimerstraat komt (bij cafe de Boom). Hier gaat u rechtsaf 

 U steekt de grote weg (Vos de Waelstraat) over en vervolgt de Bentheimerstraat 

(alleen mogelijk voor fietsers en wandelaars) 

 U komt op de Molenstraat (tegenover stadstheater de Bond) en gaat hier links 

 Na een paar honderd meter slaat u links de Bisschopstraat in. U loopt rechtdoor 

tot u op de Groote Markt komt met verschillende cafeetjes en restaurantjes. Cafe 

de Engel vindt u aan de linkerkant. 

 

http://www.bierlokaaldeengel.nl/


 U vervolgt uw weg over de Groote Markt en slaat linksaf de Marktstraat. in. Deze 

vervolgt u tot  de Paradijsstraat. U komt  langs museum het Palthehuis, het 

vroegere woonhuis van de familie Palthe. Het museum geeft met verschillende 

stijlkamers een beeld  van een woonhuis uit de 18e eeuw. Ook de beroemde stoel 

van Huttenkloas is hier te vinden.   

  Aan het eind van de Paradijsstraat slaat u rechtsaf en neemt vervolgens direct de 

eerste straat naar links, de Hofmeijerstraat. In de Hofmeijerstraat komt u langs 

museum de Pelgrim. De religieuze volksgeschiedenis van Oldenzaal is hier te 

vinden. Het museum is gevestigd in 2 zogenaamde armenhuisjes.  Met deze 

armenhuisjes probeerde de kerk vroeger onderdak te bieden aan de allerarmsten.  

 Aan het einde van de weg steekt u bij het voetgangersstoplicht de straat over. U 

loopt een klein stukje naar rechts en gaat dan links een tegelpaadje in. 

 U gaat door de hekjes en loopt vervolgens de Scholtenhoeklaan. Deze vervolgt u 

rechtsaanhoudend tot de Scholten Grevinkhoflaan. Hier gaat u links. 

 Aan het eind van de Scholten Grevinkhoflaan loopt u een klein stukje naar rechts 

en steekt hier de Kalheupinklaan over. U loopt nu het Kalheupinkpark in. U 

negeert het eerste weggetje naar rechts en wandelt dan rechtsaanhoudend door 

het park.  

 Aan uw rechterkant ziet u een voetgangersbruggetje (u moet hiervoor over het 

gras lopen). U steekt het bruggetje over en vervolgt uw weg linksaf op de 

Haerstraat.  

 Vanaf de Haerstraat loopt u door het witte hek de Rhododendronlaan in. Deze is 

natuurlijk het mooiste als de rhododendrons bloeien, maar ook buiten deze tijd 

een prachtig onderdeel van de wandeling.  

 Na het klimmetje bij de Hotel Wilmersberg gaat u links en neemt meteen de 

eerste weg naar rechts. U bent nu op het Lutterkerkpad.  

 U blijft het Lutterkerkpad volgen,  over het betonnen fietspaadje, langs de 

aardappelkelder (links) totdat u bij de Bavelsweg komt. Hier slaat u af naar links.  

 Ook de Bavelsweg loopt u helemaal uit tot u weer bij de Bentheimerstraat komt. 

U slaat hier af naar rechts en neemt de eerste afslag naar links.  

 U steekt de Bentheimerstraat over en loopt de Hanhofweg in tot u aan uw 

linkerhand ’t Keampke ziet.  

 

De wandeling zit erop en tijd om met de benen hoog te gaan! 

 

 



 


