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AFSTAND:  
12,5 KM  

 

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

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. 

 

 

 

Horeca: 
 Hoeve 

Springendal 
 Watermolen 

Bels met 
terras 
 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Beekdal 
 Hei met schaapskudde 
 Watermolen Bels met infocentrum Landschap Overijssel 
 Braamberg 

GROOT DEEL BLAUWE ROUTE VAN 
STARTPUNT BRANDTOREN  

VANAF HOEVE 
GEMARKEERDE 12,5 KM 

WANDELMAP ROUTE NR. 11 AANRADER 
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GROOT DEEL BAUWE ROUTE VAN STARTPUNT BRANDTOREN  
VANAF HOEVE GEMARKEERD 12,5 KM 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
 
Door deze QR code te scannen met uw telefoon, kunt u naar de site  waar u ook het GPX 
bestand van deze wandeling kunt downloaden. 
 
(https://twente.routemaker.nl/routes/nummer/10141) U klikt daarvoor rechts naast het woord 

“wandelroute”op het downloadsymbool:  en daarna op download of opslaan. Het gpx 
bestand wordt opgeslagen op uw telefoon. Dit kunt u 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: 

BESCHRIJVING: 
Deze gemarkeerde route betreft stukken van meerdere kleurenroutes.  

De route start met een deel van de paarse route vanaf het erf op de Hoeve naar de hei van 
de Paardenslenkte. 

U loopt langs de hei, gaat het hek door en vervolgt de paarse route links langs de hei. 

U loopt om de hei en komt dan weer bij een poortje. Hier verlaat u de paarse route door 
rechtsaf te slaan. 

U loopt nu een aantal meters tot het volgende hek. U komt nu op een zandpad, waar u 
rechtsaf slaat. 

U loopt nu op de blauwe route. 

Deze volgt u nu bijna helemaal.  

Onderweg passeert U Watermolen Bels met Horeca en een mooi terras. Zeker de moeite 
waard om te bezoeken.  

Daarna vervolgt u deze blauwe route.  

Deze gaat naar het startpunt van het Twents Wandelnetwerk bij de parkeerplaats hoek 
Hooidijk/Brandtorenweg.  

Vanaf hier gaat u over op de groene route. 

U loopt in de richting, parallel aan de Hooidijk door het open veld.  

Deze groene route volgt u tot een heuveltje met een bankje erop met een mooi uitzicht over 
de akker. 

Hier gaat u over op de rode route. 

Deze leidt u weer naar het erf van Hoeve Springendal. 

 


