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AFSTAND: 3,5 KM  
 
 

 

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

Deze route maakt een klein rondje 
waarbij u vanaf de Hoeve naar 
de grote vijver van de Bronnen 
loopt en langs de monumentale 
boerderij De Meerbekke weer 
terug naar de Hoeve loopt. 

In deze beschrijving beginnen we 
te wandelen in de richting van de 
parkeerplaats naar de Hooidijk 

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Beekdal 
 Grote Bronvijver 
 Historische boerderij Erve 

Meerbekke 

 

Horeca: 
 Hoeve Springendal 
 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
 
Voor deze route is momenteel nog geen GPX bestand beschikbaar om te 
downloaden. 
 
Wel kunt u met bijgaande qr code naar de website van Twentse Erven 
voor meer achtergrondinfo over de historische boerderij Erve 
Meerbekke. 
 
 

Routebeschrijving z.o.z.  

 

  

“EVEN NAAR DE BRONNEN” 
BESCHREVEN 3,5 KM 

WANDELMAP ROUTE NR. 1 

AANRADER 



 

WANDELMAP HOEVE SPRINGENDAL     

BESCHREVEN ROUTE “EVEN NAAR DE BRONNEN” 3,5 KM 

ROUTEBESCHRIJVING: 

BESCHRIJVING: 
Deze route maakt een klein rondje waarbij u vanaf de Hoeve naar de grote vijver van de 
Bronnen loopt en langs de monumentale boerderij De Meerbekke weer terug naar de Hoeve 
loopt. 

In deze beschrijving beginnen we te wandelen in de richting van de parkeerplaats naar de 
Hooidijk 
 
 0,37 Asfaltweg oversteken (400 m). 
 0,50 Vijfsprong links, Sprengendalsweg (130 m). 
 0,80 Op kruising bij paddenstoel 22206/1 rechts, Mosbeekweg (300 m). 
 1,04 Eerste pad links (240 m) 
 1,21 Eerste pad links richting De Bronnen(170 m) 
 1,54 Bij splitsing aan andere kant water links (330 m) 
 1,70 Weg oversteken (160 m) 
 1,84 Op splitsing bij Erve Meerbeke rechtdoor (140 m) (zie QR code voor meer info) 
 2,23 Einde pad links, Mosbeekweg (390 m) 
 2,39 Eerste pad rechts bos in (160 m) 
 2,57 Splitsing rechts (190 m) 
 2,75 Splitsing links en na 20 m rechts (180 m) 
 2,84 Asfaltweg oversteken (Hooidijk) (90 m) 
 2,89 Splitsing links aanhouden naar Hoeve Springendal (50 m) 
 3,40 Eindpunt Hoeve Springendal 510 m) 
 

 


