150 jaar

geleden
aanleg grindweg
naar Oldenzaal
De verkeersweg Enschede- Olden zaal
bestaat nu ande rhalve eeuw . Vroeger
w as de B oeskoolstad slechts via
bochti ge en soms m oeilijk
begaanb are zand wegen m et diepe
karresporen te bereik en. De ro ute
liep lan gs Het Bouwhuis in de
richting Losser, koerste voo rbij de
oude erven D e Wigger en D e Kuper
naar link s, oos telijk langs de grote
Lind ere s en vo lgde dan een stuk
Deventer weg noordwaart s.
O p 29 septe m ber 1840 viel het besluit
een kort ere gri ndweg m et aan
wee rszij de n bomen aan te leggen ,
waa rvoor delen van bestaande
ver bindinge n, zoa ls de weg van de
stad tot Het Bouwhu is zo u wo rde n
benut. W aar deze weg zich in de
richting Losser afboog werd

rechtdoor een afsplitsing naar
O lde nzaa l ge ma akt. Zo on tsto nd de
vierspro ng, die later veelal als ,D e
Hand w ijzer ' w erd aang eduid.
Tussen Het Am elink en D e W elle
doo r liep de nieuwe weg dich ter
lan gs de kern van de buurtschap
Lonneker, w aar in 1820 o p 'n Böalt
de eerste paro chi ekerk w as gebouwd .
Verde rop in de richting Oldenz aal
we rd de Lind eres nu w estelijk
ge passeerd . Even noordelijk van de
tegen wo ordige tuinderij Engb ers
w erd tol ge heven o m de kosten van
aanleg en onde rho ud te bestrijden .
Toen wat zu idelijker een zijweg
on tsto nd naar de kerk, we rd de tol
daarheen verplaatst. Het g rindde k
van de weg is vele j aren geleden al
door bestr atin g ver vangen.

