Route naar de poort Twentsche Zweefvlieg Club
De TZC vliegt al sinds 1935 op de voormalige luchtmachtbasis Twenthe in Enschede.
De toegangspoort tot het veld ligt aan de Grefteberghoekweg en is per auto alleen bereikbaar via de Oldenzaalse kant, A1 afslag 33.
Alleen per tweewieler is de route via de Vliegveldstraat/ Vergertweg aan de Hengelose/Enschedese kant ook mogelijk.
Alleen per tweewieler:
Oldenzaalsestraat bij Frans op de Bult rechtsaf (vanaf Hengelo) of linksaf (vanaf Oldenzaal) (N737).
Bij voorsorteervak links af naar Vliegveld Twente (Vergertweg/Snellenweg). Daarna bij 2e viersprong weer linksaf richting vliegveld Twente.
Ga in de bocht naar rechts linksaf door de beveiligde, maar toch openstaande Deventerpoort (Vliegveldweg 345). Bij rotonde rechts aanhouden
en doorrijden via wegversmalling met paal in de weg. Doorrijden tot scherpe bocht naar rechts. Daar is aan de linkerzijde de poort die toegang
geeft tot ons veld.
Per tweewieler of auto vanaf Oldenzaal bij afslag 33 van de A1.
Ga richting Enschede bij verkeerslicht na A1-viaduct rechtsaf richting Hanzepoort en direct weer linksaf (negeer vliegveld Twente op bord) via
parallelweg langs Oldenzaalsestraat richting Enschede. Na 100m rechtsaf de Noordergrensweg op die overgaat in de Grefteberghoekweg. Na
een kleine 2 km bereik je een scherpe bocht naar links. Een verkeersbord ‘doodlopende weg’ mag genegeerd worden. In die bocht zie je aan
de rechterzijde de poort die toegang geeft tot ons veld.
Mocht er niemand de poort komen openen, bel dan het clubhuis ’t Cumultje: 053-8900068 of de startleider op de startplaats: 06-31346068.
Je kunt je navigatie ook instellen op Noordergrensweg 75 Enschede. Zodra er wordt aangegeven dat je de bestemming hebt bereikt, rij je nog
een paar honderd meter door tot een haakse bocht naar links. Daar is aan de rechterzijde het toegangshek.
Zie volgende pagina.
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