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AFSTAND: 4,7 KM  
 
 

 

START- EN EINDPUNT: 
Deze route kunt u starten vanaf 
het terras op het erf voor de 
receptie. Loop 530 mtr langs de 
varkenswei en het beekdal naar 
de zij-ingang van het park. Net na 
het hek staat het 
knooppuntenpaaltje E41, waar u 
linksaf gaat en insteekt op de 
gemarkeerde gele route.  

 

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Heide 
 Beekdal 
 Monumentale boerderij 

de Meerbekke 

 

Horeca: 
 Hoeve Springendal 

 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX: 
 
Door deze QR code te scannen met uw telefoon, kunt u 
naar de site 
(https://planner.gps.nl/wandelroutes.html#hezingerveld-
Geel), waar u ook het GPX bestand van deze wandeling 
kunt downloaden. U klikt daarvoor  op het scherm op het 
gekleurde blokje van deze route en daarna op opslaan. 
Hierna kunt u het gedownloade GPX bestand op uw 

telefoon openen in een hiervoor speciaal bedoelde app zoals bv Komoot. 
Zo kunt u op uw telefoon de route met de kaart bekijken en zien waar u 
loopt. U kunt met bepaalde apps zoals Komoot zelfs gesproken navigeren. 
Uiteraard vergt dit enige voorkennis en dient u wel te beschikken over 
de juiste apps. Achterin deze map staan hiervoor enkele tips. 

Routebeschrijving z.o.z.  

 

  

GELE ROUTE 
GEMARKEERD 4,7 KM 

WANDELMAP ROUTE NR. 3 



 

WANDELMAP HOEVE SPRINGENDAL     

GELE ROUTE GEMARKEERD 4,7 KM 

ROUTEBESCHRIJVING: 

BESCHRIJVING: 
Deze route kunt u starten vanaf het terras op het erf voor de receptie.  

Loop 530 mtr. langs de varkenswei en het beekdal (aan uw linkerkant) naar de zij-ingang van 
het park. Net na het hek staat het knooppuntenpaaltje E41, waar u linksaf gaat en insteekt op 
de gemarkeerde gele route.  

Volg vanaf hier 3,7 km de gele pijlen van deze gemarkeerde route.   
 

   Kruising rechtdoor (350 m). 
   Asfaltweg oversteken en langs hek bos in (geel 250 m). 
   In bocht pad rechts volgen (geel 410 m). 
   Bij asfaltweg links en bij kruising rechtdoor (geel 340 m). 
   Parkeerplaats hoek Hooidijk/Bouwmansweg (geel 60 m). met daarop het 

 Informatiebord van de vanaf hier aanwezige, gemarkeerde routes 
 
   Loop vervolgens bos in. 
   Na clubterrein NTKC links (geel 340 m). 
   Splitsing links (geel 180 m). 
   Einde pad rechts (geel 190 m). 
   Eerste pad links over akker (geel 200 m). 
   T-splitsing rechts (geel 180 m). 
   Einde pad rechts (geel 140 m). 
   Kruising met Mosbeekweg rechtdoor (geel 200 m). 
   Bij vijfsprong rechts bos in langs brievenbus 3 (geel 290 m). 
   Splitsing links (geel 500 m). 
   Asfaltweg oversteken (70 m). 

 Hier komt u weer bij knooppunt E41. Houd hier links aan, waarna u het hek door gaat en zich 
weer bevindt op het terrein van Hoeve Springendal.  
Loop 500 mtr. rechtdoor tot aan de receptie voor het einde van deze route. 

 

 

 

 


