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AFSTAND: 25 KM  
 
 

 

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

Hier staat het paaltje van het 
knooppunt E01 met daarop de 
paarse pijl.  

In deze beschrijving 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.  

Voor het meenemen van een 
hond heeft u officieel een 
Europees paspoort nodig. Of er 
daadwerkelijk wordt 
gecontroleerd is bij ons niet 
bekend. 

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Heide met schaapskudde 
 Beekdal 
 Grenssteen Hesingen-

Hezingen 
 Door Duitsland 
 Prachtige vergezichten 
 Museum over de Bronstijd 
 Zwembad Uelsen 
 Watermolen Uelsen 
 Molenvijver met 

houtzaagmolen 
 Uitkijktoren 
 1,5 km van centrum Uelsen 

 

PAARSE ROUTE 
GEMARKEERD 25 KM 
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Horeca: 
 Restaurant Beim 

Schweinswirt im 
Koninghoek 

 Hoeve Springendal 
 Cafe-Restaurant Zum 

Lonsberg met terras en 
uitkijktoren 

 Uelsen met diverse 
horeca gelegenheden 

 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
 
Door deze QR code te scannen met uw telefoon, kunt u naar 
de site  (https://twente.routemaker.nl/routes/nummer/17289), 
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: 

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

(Bent u in het bezit van een hond, dan heeft u officieel een Europees Hondenpaspoort nodig. 
Het is ons niet bekend of hierop wordt gecontroleerd.) 

 

Op het erf bij het terras voor de receptie staat het paaltje van het knooppunt E01 met daarop 
de paarse pijlen. In deze beschrijving wandelen we 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. 

U loopt nu over het HeJa-pad. Dit pad is genoemd naar de twee buurjongens: Hennie 
Steggink en Jan Brunninkhuis, die hier op dit pad als kleine jongens elkaar ontmoetten om met 
elkaar te spelen en toen ze ouder werden om bij elkaar op bezoek te gaan. 

Volg vanaf hier 25 km de paarse pijlen van deze gemarkeerde route. 

(U kunt halverwege de route er voor kiezen om vanaf het zwembad van Uelsen bij 
knooppuntenpaaltje U1 een stukje van de oranje route te volgen naar het centrum van 
Uelsen. U komt daar dan bij knooppuntenpaaltje U26. Vanaf hier kunt u het centrum 
verkennen. 

Voor het vervolg van de route gaat u weer naar knooppuntenpaaltje U26 en wandelt terug 
naar U1. Hier vervolgt u de paarse route. (naar centrum van Uelsen is dan 2x1,5 km extra 
lopen.)  

Tip: Wanneer u om de heide (De Paardenslengte) loopt komt u bij knooppuntenpaaltje E66. 
Hier kunt u een stukje overslaan door voor het poortje naar rechts te gaan en naar de 
zandweg te wandelen. U gaat door het hek en gaat rechtsaf. Hier staat knooppuntenpaaltje 
E39. U bent nu weer op de paarse route. (zie kaart) 

Bij knooppuntenpaaltje U16 is een soort open luchtmuseum over de Bronstijd (info op: 
https://wordpress.bronzezeithof.de/) 
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BESCHRIJVING: 
Een eindje verder kunt u bij knooppuntenpaaltje U1 2x 1,5 km extra wandelen om naar 
centrum van Uelsen te gaan. Zie hierboven. 

Verderop in deze route komt u bij knooppuntenpaaltje U05. Hier is Cafe-Restaurant Zum 
Lönsberg met terras en uitkijktoren. (Dinsdags gesloten) 
 
U loopt nu parallel aan de Nederlandse grens met prachtige vergezichten. 
 
U gaat de grens over bij Restaurant Beim Schweinswirt im Koninghoek 
 
U volgt de paarse route verder en komt weer op het erf van Hoeve Springendal. 
 
 

 

 

   

 
    

 

 

 


