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AFSTAND: 5 KM  
 
 

 

START- EN EINDPUNT: 
Deze route kunt u starten vanaf 
het terras op het erf voor de 
receptie.  

Deze beschreven route gaat 
vanaf de Hoeve naar de hei van 
de Paardenslenkte. Bij de hei 
gekomen bevindt u zich op de 
oranje route. Deze gaat naar het 
startpunt van het Twents 
Wandelnetwerk bij de 
parkeerplaats hoek 
Hooidijk/Brandtorenweg. Vanaf 
hier vervolgt u de oranje route. En 
wordt u in de beschrijving weer 
naar de Hoeve geleid. 

 

In deze beschrijving beginnen we 
te wandelen in de richting naar 
de jeu de boulle baan, tussen de 
boerderij en het beekdal door, 
langs de camping met aan de 
rechterkant het beekdal. 

 

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Beekdal 
 Hei met schaapskudde 

 

Horeca: 
 Hoeve Springendal 
 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
 
Voor deze route is geen GPX bestand beschikbaar om te downloaden. 
 
 
 
 

Routebeschrijving z.o.z.  

GROOT DEEL ORANJE ROUTE 
STARTPUNT BRANDTOREN  

VANAF HOEVE 
BESCHREVEN 5 KM 

WANDELMAP ROUTE NR. 4 



 

WANDELMAP HOEVE SPRINGENDAL     

BESCHREVEN  ORANJE ROUTE BRANDTORENWEG VANAF HOEVE 5 KM 

 

ROUTEBESCHRIJVING: 

 

 0,00 Start receptie. Loop langs bord “Hoeve Springendal” richting weiland, weg maakt bocht 
naar links. 

 0,29 Y-splitsing links aanhouden en na 30 m op kruising rechtdoor pad op (290 m). 

 0,58 Splitsing bij bank en bord “Twente Springendal” links en direct rechts (290 m). 

 0,97 Langs hek en weg oversteken (390 m). 

 1,18 Einde pad rechts, u bent op de oranje route (210 m). 

 1,49 Na hek bij Y-splitsing links om Paardenslenkte (oranje 310 m). 

 2,05 Splitsing rechtdoor door hek (oranje 560 m). 

 2,72 Einde pad langs hek rechtdoor op asfaltweg (oranje 670 m). 

 2,80 Voor parkeerplaats links (oranje 80 m). 

 3,31 Links aanhouden en na 30 m rechts (oranje 510 m). 

 3,53 T-splitsing links en na 40 m asfaltweg oversteken (oranje 220 m). 

 3,74 T-splitsing rechts langs akker, u verlaat de oranje route (210 m). 

 3,98 Weg vervolgen links bos in (240 m). 

 4,10 Na slingerend pad aan eind bos rechts langs bosrand (120 m). 

 4,34 Einde pad rechts (240 m). 

 4,51 Voor bosrand links (170 m). 

 4,66 Einde pad links over parkeerplaats (150 m). 

 4,90 Eindpunt receptie (240 m). 

 

 


