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Leuk dat je komt fietsen 
en cultuur snuiven bij 
theater on tour 2021!
Het polsbandje geeft toegang tot alle voorstellingen op de route van je keuze. 
Per shift is er een andere kleur, let dus op dat je op de juiste tijd start! Je dient 
jouw polsbandje te kunnen tonen bij de ingang van elke voorstelling.

ZA 18 + ZO 19 SEPTEMBER
STARTTIJDEN:

HANDIG OM TE WETEN:
houd de kleur en tijd van je eigen route aan,
JE KUNT NIET SWITCHEN!

De OOST-route is 18,9 km lang.10.30 11.45 13.00

SCHENKERIJ WATTEZ
VAN LOCHEMSBLEEKPARK
ROESSINGHSBLEEKWEG 20

STARTLOCATIE STARTTIJDEN

10.30 11.45 13.00

START: SCHENKERIJ WATTEZ
VanLochemsbleekparK 
Roessinghsbleekweg 20

ISLE (Mooiste Liedjes)
SCHENKERIJ WATTEZ

Dreampop duo ISLE neemt je mee 
op ontdekkingsreis door de constant 
evoluerende wereld. 

Square3 
Thyro (roeivereniging)

Geselecteerd uit open call: Rebecca en 
Jill van SQUARE3 dansen de reis van 
het leven met een grote backpack op 
hun rug. 

Amenti (Gil the Grid)
ABRAHAM LEDEBOERPARK

Gil the Grid van Amenti maakt neo-
mythische dansvoorstellingen en stond 
dit jaar naast Jeangu Macrooy tijdens de 
finale van het Eurovisiesongfestival. 

Glazendraaier
Badhut

De Glazendraaier bespeelt het enige 
glasorgel van Nederland. 

ZWERMERS (Pan // Catwalk)
ZA 18 SEPT: Hofmeijerweg
ZO 19  SEPT: Vliegveld Twente  
(oude taxibaan)

Met twee performers, een violist en 
een onophoudelijke rij outfits brengt 
Zwermers een ode aan de kleurrijke en 
veelzijdige mens. 
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VERTREK VAN  
SCHENKERIJ WATTEZ 
# LOCATIE 1 VAN 
LOCHEMSBLEEKPARK
  Via uitgang Hengelosestraat, 

fietspad →
1. Direct bij stoplichten  
 ← Goolkatenweg
2.  Na 570 m → fietspad voor 

Spinnerij Oosterveld  
= Rigtersbleek-Zandvoort 

3.  Bij kruising met Lambertus 
Buddestraat oversteken en 
← fietspad volgen langs deze 
straat.

4.  Onder het spoor door → het 
fietspad volgen.

5.  Volg het fietspad langs de 
Hendrik ter Kuilestraat langs 
de haven. 

6.  Bij de rotonde recht door.
7.  Na de zijtak van het Twente- 

kanaal → de Ir. Schiffstraat 
aan de linkerkant van de weg 
is een fietspad.

8.  Deze weg volgen tot na de 
zendmast. In de bocht staat 
aan de overkant van de weg 
een bordje met roeivereniging 
Thyro. Aldaar is de 2e locatie 
en ook een fietsparkeerplaats.

34.   Voor ingang Menkenhorst 
kwekerijen → Hofmeijerweg

35.   Derde grasveld aan je 
rechterhand is  
SPEELLOCATIE 5  
OP ZATERDAG 18 SEPTEMBER

#  LOCATIE 5 HOFMEIJERWEG
LET OP: zondag 19 september is 
  deze voorstelling verplaatst 

naar vliegveld Twente 
  Vervolg naar 5e speellocatie  

op zondag 19 september
36.  V ervolg Hofmeijerweg 
37.  Neem op de Weerseloseweg 

het fietspad →
38.   Bij knooppunt 22 ←. Bij het 

oversteken van de weg goed 
uitkijken. 

39.   Einde weg (na Marcook) ← het 
karrenspoor volgen naar het 
vliegveldterrein.

40 .  Einde weg → langs bord 
‘landingsbaan’ asfaltweg.

41.   Bij het hek weg links vervolgen. 
Is klinkerweg = Duitse Klinker 
Baan

42.  Op zaterdag 18 september:  
Ga door naar eindbestemming

43. Vervolg op zondag 19 sept.
44.  1e fietspad links af, over 

wildrooster, langs uitkijktoren
45.   Fiets parkeren op grote taxi-

baan, is SPEELLOCATIE 5 OP  
ZONDAG 19 SEPTEMBER

#  (EIND) LOCATIE VLIEGVELD

#  LOCATIE 3 BEZOEKERS-
CENTRUM LEDEBOERPARK

 vervolg naar 4e speellocatie
20.  Terug op de Van 

Heeksbleeklaan en 1e weg → 
de Viermarkenweg

21.  Einde weg ← ( B-weg ) 
22.  Voor bord ‘University  

of Twente’ →.
23.  Einde weg ← (de 

Horstlindelaan)
24.  Daarna direct (na 60 m) 

rechtsaf via fietsweggetje 
zonder naam het bos in

25.  Deze zandweg helemaal uit 
fietsen (1500 m)

26.  Einde weg ← Witbreuksweg
27.  Eerste zandweg → 

(Wiedicksbeekweg) 
28.  Bij knooppunt 25, op de 

vijfsprong → = Haverrietweg
29.  Na 300m rechts de 

toegangspoort van  
De Bad Hut. 

30.  Pad inrijden. Na 100 meter 
fietsenparkeerplaats van de 
vierde speellocatie.

#  LOCATIE 4 DE BADHUT 
  vervolg naar de 5e speellocatie
31.  Terug naar knooppunt 

25 (de vijfsprong op de 
Haverrietweg) daar recht door

32.  1e weg → Leutinkweg
33.  Einde weg → Nieuwe 

Grensweg 

#  LOCATIE 2
ROEIVERENIGING THYRO 
  vervolg naar 3e speellocatie:
9.  → fietspad langs De Hoeveler, 

voor de Twekkeler Es rechts 
oversteken naar klinkerweg 
met verkeersborden ‘verboden 
voor vrachtauto’s’.

10.  Vervolg fietspad langs de  
Auke Vleerstraat.

11.  Doorrijden tot op het  
Campusterrein van de 
Universiteit Twente.

12.  Eerste weg → Hallenweg.
13.  Weg vervolgen rechts langs 

gebouw De Citadel nr 9
14.  Na het rode gebouw  

(het Nanolab) ← 
15.  Na loopbrug (110 m) →  

De Knepse langs het gebouw  
De Horst

16.  Einde weg → en direct voetpad 
← langs de vijver

17.  Einde weg → de Van  
Heeksbleeklaan (zandweg)

18.  2 x links aanhouden 
19.  Doorfietsen tot aan 

bezoekerscentrum 
Ledeboerpark aldaar is de 
fietsenparkeerplaats van de  
3e speellocatie.

Corona protocol Theater on Tour

1.  Kom alleen naar Theater on Tour indien je geen Corona-gerelateerde
 klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn 
 en/of verhoogde temperatuur.

3.  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

2.  Was je handen goed voordat je van huis gaat.

4.  Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg en was je 
handen of gebruik desinfecteergel/handalcohol.

5.  Schud geen handen.

6.  Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van andere deelnemers,
 medewerkers en artiesten.

7.  Volg de aanwijzingen van de Theater on Tour medewerkers op.



HET VAN 
LOCHEMSBLEEKPARK
Het Van Lochemsbleekpark werd in 
1929 aan de stad Enschede geschonken 
door de kinderen van textielfabrikant 
Gerrit Jan van Heek. Hiermee volgden 
zij het voorbeeld van hun vader, die 
in 1918 het Van Heekpark voor de 
bewoners van Enschede openstelde. Het 
Van Lochemsbleekpark is 3 ha groot en 
vormt een uitbreiding op het grotere Van 
Heekpark. 
Het van Lochemsbleekpark werd 
evenals het Van Heekpark ontworpen 
door tuinarchitect Petrus Hermannus 
Wattez uit Delden. Hij transformeerde 
de voormalige buitenplaats van de 
familie Roessingh uit 1902 tot een 
klein park met een intiem karakter. 
Het park is gedeeltelijk symmetrisch 
aangelegd, aan weerszijden van de 
laan liggen dierenweiden die zijn 
omplant met eiken en rododendrons. 
Verderop krijgt het park een meer 
vrij karakter, met wandelpaden, een 
vijver en hagen. Aan de westzijde van 
het park bevindt zich een voormalig 
buitenhuis met tuinmanswoning, een 
ontwerp van architect H.E. Zeggelink. 
Tegenwoordig in gebruik als Schenkerij 
Wattez, een dagbestedingslocatie van 
zorgorganisatie Aveleijn.

ENSCHEDESE 
ROEIVERENIGING THYRO
De Enschedese Roeivereniging Thyro 
is eind 1995 opgericht en is de eerste 
burger roeivereniging van Enschede. 
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ISLE ‘Mooiste Liedjes’
Schenkerij Wattez

Van Lochemsbleekpark

Square3 
Roeivereniging  

Thyro

Amenti (Gil the Grid)
Bezoekerscentrum  

Ledeboerpark

Glazendraaier
Badhut

ZWERMERS (Pan // Catwalk)
za 18-9: Hofmeijerweg

zo 19-9: Vliegveld

Momenteel heeft de vereniging ongeveer 
100 leden variërend in alle leeftijden. 
Thyro beschikt over een vloot van 
meer dan 30 boten en heeft een eigen 
accommodatie met alle benodigde 
voorzieningen voor het roeien en het 
verenigingsleven. Het clubhuis met een 
heerlijk terras aan het Twentekanaal en 
de botenloods bevinden zich aan de Ir. 
E.L.C. Schiff sr. straat 300 te Enschede
Thyro is een vereniging waar je kan 
wedstrijdroeien, fraaie dagtochten kan 
maken of recreatief kan roeien zij heeft 
een regionale functie, de leden komen 
niet alleen uit Enschede, maar ook uit de 
omliggende gemeenten en Duitsland. 

HET ABRAHAM 
LEDEBOERPARK
Het Abraham Ledeboerpark is een 
voormalige fabrikantenbuitenplaats 
die in 1885 door de heer Abraham 
Ledeboer werd gesticht. Het 
oorspronkelijke landschappelijke 
ontwerp is afkomstig van Dirk Wattez, 
later werd het park gereorganiseerd door 
zijn zoon Petrus Hermannus Wattez. 
Het Ledeboerpark wordt omsloten door 
het landgoed Het Wageler. Gelijktijdig 
met de aanleg van het landgoed liet 
Ledeboer een villa bouwen, die in 
1956 bij de overdracht van privé- naar 
publiekspark is afgebroken.
Het park is aangelegd in 
landschappelijke stijl met glooiende 
lijnen. Verschillende vijvers en weiden 
worden omsloten door bospartijen. Op 
de weiden grazen schapen, geiten en 
herten. Centraal ligt het koetshuis 
uit 1885 waarin een imkervereniging 
een bijenstal heeft ondergebracht. 
Aan de oostzijde van het park ligt het 
Lammerinkswönner, waarin zich een 
milieu-educatiecentrum bevindt. Deze 
Twentse boerderij, een zogenaamd ‘lös 
hoes’, is door Koert Lammerink in 
Usselo gebouwd omstreeks 1175 en 
werd in 1977 naar het park verplaatst. 
In 1983 werd in het park een schuur uit 
het begin van de 18e eeuw geplaatst, 

afkomstig van het erve de Kemper aan 
de Meerschenkampweg. 
Centraal in het park staat een 
zogenaamde ‘Sequoia’, de dikste 
mammoetboom van Twente en één van 
de dikste van Nederland. 

DE BADHUT
Midden in het bos gelegen tussen de 
Wiedicksbeekweg en de Haverrietweg 
ligt een natuurlijke vijver die in de 
20e eeuw vooral dienst heeft gedaan 
als zwemvijver voor de familie Van 
Heek. Onder de naam Bad Hut is deze 
zwemgelegenheid beter bekend. 
Tegenwoordig maakt de Bad Hut 
onderdeel uit van het grote landgoed 
De Driesprong en is de zwemvijver 
niet zomaar te bezoeken. Het is nu een 
rustgebied voor een bijzondere fauna, 
zoals voor de hier broedende nijlgans. 
En bij hoge uitzondering wordt de plek 
opengesteld voor een groter publiek, 
zoals dit weekend tijdens Theater on Tour.  

DE NIEUWE NATUUR 
OP HET VOORMALIG 
VLIEGVELD TWENTE
In 1910 vloog de Belgische 
luchtvaartpionier Jan Olieslagers met 
zijn Bleriot over Twente. Dit was de 
eerste kennismaking van de Twentse 
bevolking met de luchtvaart. Elf jaar 
later, in 1921, werd tussen Enschede, 
Hengelo en Oldenzaal een stuk grond 
van 400 bij 250 meter beschikbaar 
gesteld voor de vliegerij. Na enkele 
jaren ontstond het idee voor de aanleg 
van een commercieel vliegveld, dit 
resulteerde in de opening van het 

‘Vliegveld Twente’ in juli 1931 door 
burgemeester Bergsma van Enschede. 
In 1940 werd het vliegveld in beslag 
genomen door de Duitse bezetters, die 
het sterk uitbreidden naar een gebied 
van 1600 hectare. Het vliegveld werd 
ingericht als militaire basis en diende als 
legering plaats voor de Luftwaffe. In april 
1945 werd het vliegveld door Engelse 
troepen bezet en in mei dat jaar werd 
het overgedragen aan de Nederlandse 
krijgsmacht. Na de oorlog werd het 
vliegveld in stand gehouden als militaire 
basis. Eind 2007 kwam na 68 jaar een 
einde aan het bestaan van de militaire 
vliegbasis Twente door bezuinigingen 
van het Rijk. Sinds 1 januari 2008 is de 
vliegbasis officieel gesloten voor al het 
militaire en burgervliegverkeer. 
Na de sluiting van het vliegveld is de 
‘Vliegwiel Twente Maatschappij’ 
(VTM) opgericht. VTM is een 
samenwerkingsverband tussen het 
Rijk, Provincie Overijssel en Gemeente 
Enschede en heeft als doel om het 
gebied van de Luchthaven Twente 
te herontwikkelen. Naast de nog 
altijd aanwezige landingsstrip, is een 
belangrijk deel van het gebied als 
nieuwe natuur bestempeld. Het is het 
broedgebied van vele veldleeuweriken 
en andere bijzondere dieren. 

Vanwege de verwachte geluidsoverlast 
van het Petrol.Event 2.0, dat op de 
zaterdag 18 september op het 
vliegveldterrein plaatsvindt, zijn we 
uitgeweken naar één van de drie 
prachtig, door bossen omzoomde 
weilanden aan de Hofmeijerweg.  
Met dank aan boer Marcel Bruggert  
en landgoedeigenaar Ter Kuile.
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