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Ontdek Enschede

Willem Wilminkplein (Wilminktheater, Muziekcentrum, Metropool)
Het Willem Wilminkplein is een prachtig plein met stadstuin, hartje centrum. Een plein waar iedereen kan chillen en genieten met 

lekker weer. Het plein is ook een centraal punt te noemen wat betreft muzikaal genot. Rondom dit plein bevinden zich Metropool, het 

Wilminktheater en het Muziekcentrum. Alle drie bekende en belangrijke evenementenlocaties waar een breed scala aan concerten, 

voorstellingen en optredens wordt georganiseerd. Neem vooral eens een kijkje in de online agenda’s.

 

Stoet
Gevestigd in de Openbare Bibliotheek van Enschede, ideaal voor een studieplek dus! Met een fijne huiskamersfeer en genoeg oplaadpunten 

is het de perfecte plek om je terug te trekken en even goed aan de studie te gaan. Al helemaal lekker als je de stilte van de bibliotheek zelf 

zat bent. Ze hebben een uitgebreide kaart met o.a. een ruim aanbod aan broodjes, smoothiebowls en goede koffie.

 

De Broodbode
Een waar begrip in Enschede; er zijn zelfs twee vestigingen in de stad waar je tussen kan kiezen. Mocht de een dan al vol zitten met 

studenten, kan jij snel naar de andere locatie. In deze lunchroom vind je een ruim aanbod aan vers belegde broodjes, sapjes en smoothies. 

Nog belangrijker, er hangt een gezellige huiskamersfeer en er zijn veel zitplekken waar je je laptop kan uitklappen: de perfecte studieplek dus! 

Rosy’s
Bij een dagje Enschede hoort een bezoek aan Rosy’s. In dit schattige koffietentje in de vorm van een taartpunt worden zelfgebakken 

taartjes, brownies, heerlijke lunch en natuurlijk een goede kop koffie geserveerd. Van zoet tot hartig, met oog voor details, verse en lokale 

producten. Een heerlijke plek om bij te komen, bij te kletsen en jezelf te trakteren op iets heerlijks!

Bagels & Beans
Erg lekker om onderweg naar school een bagel als lunch te halen of om in een tussenuur gezellig te gaan eten. Van koffie, thee en natuurlijk 

bagels tot sappen en salades. Een fijne sfeer, leuke inrichting en erg veel vegan opties! Ook een ideale plek om studeren. Bagels & Beans 

heeft een gunstige ligging, dicht bij Saxion en om de hoek bij het station. 

Het Paradijs
Het Paradijs is een levend natuurkunstwerk en tevens dé plek voor heerlijk vegetarisch en veganistisch eten. Alles wat bij Het Paradijs 

geserveerd wordt is huisgemaakt en er worden voornamelijk lokale en biologische producten gebruikt. Een waar Paradijs met een unieke sfeer! 

 

Van der Poel IJssalon 

Een begrip in Twente. Ambachtelijke ijsmakers van origine uit Hengelo. Met twee locaties in het centrum van Enschede dé plek waar je het 

hele jaar door terecht kan voor het lekkerste ijs, huisgemaakt gebak of een heerlijke ijscoupe.

Paddy’s
Zoals ze zelf zeggen, dé ontmoetingsplek van Twente. Een veelzijdige plek perfect om gezellig te lunchen, borrelen, te genieten van een 

uitgebreid (tapas)diner of zelfs een avondje stappen! Gelegen aan de sfeervolle Oude Markt, een bruisende plek vol terrasjes. Leuk om te 

weten is dat hier veel internationale studenten komen.

Oude Markt
De oude markt is hét middelpunt van het uitgaansgebied in Enschede. Rondom de Grote Kerk bevinden zich tal van restaurants, cafés 

en uitgaansgelegenheden. Zo vind je hier bijvoorbeeld Aspen Valley, het Tirol van Oost-Nederland. De plek waar je terecht kunt voor de 

leukste Apres Ski feesten! Een ander leuk voorbeeld is ’t Gat. Midden op de Oude Markt bevindt zich ’t Gat in de Markt, de kroeg voor 

studenten, door studenten. De Pakkerij is het thuishonk van de studentenverenigingen: AEGEE-Enschede, Alpha, Audentis en Taste. Vooral 

op donderdagavond is het hier een en al gezelligheid! Ga vooral zelf op ontdekkingstocht en duik ook eens de straatjes rondom de Oude 

Markt in. Gegarandeerd een leuke avond/nacht!

Spacebar
De Spacebar is een nieuwe horecagelegenheid met terras op het Stationsplein. Je kunt er genieten van horeca en (media)kunst tegelijkertijd. 

Bij de Spacebar kun je genieten van internationale bieren op tap, fles en blik. Er is veel aandacht voor elektro- en techno muziek van regionaal 

talent. De Spacebar biedt doorlopend ook exposities met mediakunst en gaming. Geopend vanaf de middag tot in de nacht.

Tankstation
TANKSTATION is een transnationale en interculturele openbare ruimte waar ideeën, creaties en ervaringen worden uitgewisseld. Iedereen die wil 

meedoen met de culturele scene van Enschede is van harte welkom. Een van de terugkomende activiteiten is de levendige gemeenschappelijke keuken. 

Koken en samen eten biedt mogelijkheden om ideeën uit te wisselen en mensen te leren kennen! Perfect om na school je hoofd leeg te maken en nieuwe 

inspiraties op te doen, nieuwe hobby’s naast het drukke studeren ontwikkelen of gewoon nieuwe mensen leren kennen met dezelfde visies als jij!

 

Volkspark
Hét park in Enschede. En het oudste Volkspark van Nederland. Een prachtige plek met bos, waterpartijen, fonteinen en uitgestrekte grasvelden. Ideaal 

om met lekker weer te ontspannen, te zonnen of met vrienden af te spreken. In het Volkspark worden ook regelmatig evenementen georganiseerd die 

zeker een bezoekje waard zijn!

 

Performance Factory
De Performance Factory is dé nieuwe hotspot in Enschede en staat op een bijzondere locatie: het voormalige Polaroid fabrieksterrein. Op de plek waar 

vroeger weefgetouwen stonden en later instantklaar films werden gemaakt vind je nu een talentenfabriek met een hippe foodhal, kunst, cultuur, 

ambacht, ondernemerschap én je kunt er naar hartenlust sporten. Ook worden hier regelmatig evenementen en markten georganiseerd die een 

bezoekje waard zijn!

Twentsche Foodhal
Onderdeel van de Perfomance Factory is de Twentsche Foodhal. Hier vind je een waslijst aan unieke food stands waar je uit kan kiezen. Zo vind je er 

bijvoorbeeld Little Ribhouse Texas (heel veel vlees), Foodbar RAUW (vegan comfort food) en Tinkus (Boliviaans). Met zoveel keuze uit lekkere gerechten en 

genoeg zitplek tussen al deze stands in is dit een echte hotspot waar je prima een relaxte zondag kan vertoeven!

The Game Box
Een superleuke plek voor een gezellige avond of gewoon om te chillen. Deze speelhal bevindt zich in het centrum van Enschede. Met een brede variatie aan 

games, gebaseerd op skills of op puur geluk. Als je het goed doet kun je zelfs prijzen winnen! The Game Box is een Bar-Arcade en je kan hier dan ook een 

hapje en drankje nuttigen om je uitje compleet te maken!

Vliegveld Twenthe  
Een oude vliegbasis en mooi natuurgebied in Noord-Enschede. Vliegbasis Twenthe beschikt over 130 hectare natuur- en recreatiegebied toegankelijk voor 

iedereen. Het is een prachtige omgeving om te wandelen, fietsen of mountainbiken. Ideaal om even de stad te ontvluchten en op ontdekking te gaan. 

Vliegveld Twenthe is ook een evenementenlocatie. Verschillende hangars worden gebruikt voor theatervoorstellingen, festivals als Onder De Radar en 

Airforce en verschillende vlooienmarkten.

ZERO55 

De ideale plek voor indooractiviteiten. Bij ZERO55 kun je karten, laser gamen, zijn meerdere escaperooms en nog veel meer. Als je zin hebt om iets leuks te 

doen, ook bij minder weer, is dit een hele goede optie. Alles onder een dak, zelfs eten en drinken. Er zijn verschillende arrangementen te boeken om de dag 

compleet te maken!

De Papiertoko 
De Papiertoko bevindt zich in het havengebied van Enschede. Een gigantische hal gevuld met alle denkbare soorten papier. Een waar paradijs voor iedere 

kunstenaar en creatieveling! Heel leuk om eens een kijkje te nemen en ook nog eens betaalbaar. Je vindt hier honderden papiersoorten, in alle denkbare 

kleuren en formaten en betaald een kiloprijs. Echt een bezoekje waard als je zin hebt om creatief bezig te gaan!

Het Rutbeek  
Het Rutbeek is de plek voor inspanning en ontspanning! Je kunt er heerlijk zwemmen en ontspannen op de zonneweiden en stranden. En als je 

meer van actie houdt en je op een sportieve manier wil uitleven, kan je jouw energie kwijt op de skipiste, in het klimbos, op de waterskibaan, in het 

paintballbos of op de survivalbaan. Het Rutbeek is groot en leent zich dan ook perfect als locatie voor grote festivals als Freshtival en Tuckerville.

Too Good Too Go (app) 
“Wij dromen van een planeet zonder voedselverspilling.” Deze app is ideaal voor goedkopere boodschappen en tegen voedselverspilling. Dagelijks worden hier 

producten van verschillende supermarkten, bakkers en restaurants in Enschede en omstreken gedeeld. In plaats van deze producten weg te gooien, bieden ze 

deze voor een onwijze kortingsprijs aan. Goed voor de planeet en een leuke voedsel verassing voor jezelf!
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