
De leukste 
kennismaking 

met 
Enschede

Informatie
De Stichting Stadsgidsen Enschede is aangesloten bij het 
landelijk Gilde van Stadsgidsen en werkt nauw samen  
met de Gemeente Enschede en de Stichting Enschede 
Promotie. Zo dragen we bij aan de promotie van onze stad.

De Stichting Stadsgidsen Enschede schenkt jaarlijks een 
deel van haar inkomsten aan goede doelen binnen de 
Gemeente Enschede.

Deelname aan een wandeling onder leiding van 
onze stadsgidsen vindt plaats op eigen risico van de 
deelnemers.

WIJ ONTVANGEN U GRAAG!

Reserveren
U kunt een wandeling boeken door een email te sturen 
aan info@enschedestadswandeling.nl of door te bellen 
met +31 (0)683 10 91 88. 

Ook kunt u naar de website gaan:   
www.enschedestadswandeling.nl en daar het boekings
formulier invullen en verzenden. U kunt ook op de website 
komen via onderstaande QRcode. Na aanmelding nemen 
wij contact met u op om verdere afspraken te maken.

Kosten: 
Een wandeling kost € 4, p/p met een minimum van 
€ 16, per wandeling (bij minder dan vier personen). 
Een wandeling duurt ongeveer 1,5 uur, mede afhankelijk 
van de wensen van de deelnemers.  Bij grote groepen 
bestaat de mogelijkheid meerdere gidsen in te zetten 
zonder dat hiervoor extra kosten worden berekend.

www.enschedestadswandeling.nlStadswandelingen
Onder leiding van ervaren gidsen kunt u een boeiende 
stadswandeling door Enschede maken. In de binnenstad 
zijn niet alleen winkels en horeca te vinden, maar ook 
de stille getuigen van een rijk verleden, waarin de 
textielindustrie bloeide. De oude gebouwen, kerken en 
monumenten, maar vooral het verhaal van de gids daarbij, 
geven een goed beeld van de stad en haar geschiedenis.

Stadtführungen
Die Stadtführer der Gilde Enschede organisieren interes
sante Stadtführungen. Erfahrene Freiwillige vermitteln 
Ihnen Wissenwertes der Vergangenheit und Gegenwart 
als hier die Textielindustrie blühte. Nicht nur bei der 
Besichtigung alter Gebäude und Monumente, sondern 
auch durch die Erläuterungen Ihres Stadtführers bekom
men Sie ein fesselendes Bild der Geschichte der Stadt.

Guided citywalks
The town of Enschede offers you the possibility for a 
guided tour. Strolling through the city center you not 
only discover shops, restaurants and pubs, but also a 
lot about the town’s history when the textile industry 
flourished. The city guide’s stories add so much more to 
your Enschede experience!
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Architectuur/kunst wandeling
Onze oude textielstad heeft op architectonisch gebied 
meer te bieden dan u wellicht denkt. Laat u daarom 
verrassen met een wandeling langs oude villa’s en 
moderne nieuwbouw.

   Die Kunst- und Architekturführung
Wir zeigen Ihnen die verschiedenen Baustile und 
Monu mente der Innenstadt. Während der Führung  
über raschen wir Sie mit modernen, alten und neuen 
Gebäuden und Kunstwerken.

The art and architecture walk
This walk is a guided tour during which the guide focuses 
on art and architecture in the city centre of Enschede. 

Historische wandeling
De geschiedenis van Enschede met haar textielverleden 
staat in deze wandeling centraal. We nemen u mee naar 
mooie oude plekjes in de stad. Laat u zich door verhalen 
en herinneringen verrassen hoe het was in het oude 
Enschede!

Die Historische Führung
Die Vergangenheit der Stadt ist hier das Hauptmotiv. 
Selbstverständlich zeigen wir Ihnen die wichtigsten Orte 
der Textielindustrie. Auch erfahren Sie Interessantes  
über die Entstehung der Stadt im Mittelalter.

The historic walk: 
The history of the town of Enschede is the guideline 
during this walk. We show you some hotspots of the 
former textile industry and you also will be informed 
about the founding of Enschede and its development 
which started in the early Middle Ages.

Hooge Heren wandeling
De textielindustrie met z’n Hooge Heren heeft de 
ontwikkeling van Enschede in hoge mate bepaald.  
De prachtige villa’s, landhuizen en parken zijn de stille 
getuigen van dit roemruchte verleden. Deze wandeling 
leidt u langs de resten hiervan.

Die Hohe Herren Führung
Die Textielindustrie hat die Entwicklung von Enschede 
enorm bestimmt. Während der Führung sehen Sie die 
Zeugen der reichen Geschichte dieser Periode.

The Kings of Industry walk
In this walk information is given about Enschede’s rich 
past as a very important industrial town. You will hear 
about start, successes and downfall of the Dutch textile 
industry and you will be shown the silent witnesses of 
this period.

Roombeek wandeling 
Een wandeling door de wijk Roombeek die in 2000 zwaar 
werd getroffen door de vuurwerkramp. Van de vele 
verwoestingen zijn nog steeds sporen te zien, maar ook 
de vele nieuwe huizen en culturele instellingen die na 
de ramp werden gerealiseerd komen aan bod. Tevens 
vinden we hier nog restanten van de eens zo machtige 
textielindustrie.

Die Führung durch Roombeek 
Dieses Viertel wurde im Mai 2000 schwer heimgesucht  
von einer Feuerwerkskatastrophe bei der viele Tote fielen
und ganze Strassenzüge zerstört wurden. Was damals 
geschah schildern wir Ihnen und zeigen Ihnen was neu 
gebaut wurde. Auch machen wir Sie aufmerksam auf 
Reste der einst mächtigen Textielindustrie.

The Roombeek walk
The Roombeek area was destroyed completely by the 
ghastly explosion of a fireworks depot in May 2000.  
What happened then and how Roombeek was rebuilt will 
be shown to you during this interesting walk.


