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AFSTAND: 11 KM  
 
 

 

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

Hier staat 
knooppuntenpaaltje E01 

In deze beschrijving volgen 
we meerdere kleuren 
routes. We beginnen hier 
met de rode route en we 
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 
 Tussen akkers en 

weilanden 
 Vijvers van de 

Bronnen met 
vlonderpad 

 

Horeca: 
 Hoeve 

Springendal 

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/98854) 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 z.o.z.  

GELE ROUTE VAN STARTPUNT 
BRANDTOREN VANAF HOEVE 

GEMARKEERD 11 KM 
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GELE ROUTE VAN STARTPUNT BRANDTOREN  VANAF HOEVE 11 KM 

  

ROUTEBESCHRIJVING: 

BESCHRIJVING: 
Deze route is gemarkeerd, waarbij u delen van verschillende kleurenroutes volgt. (Zie kaart) 

U start deze route vanaf het terras op het erf voor de receptie.   

Hier staat knooppuntenpaaltje E01 

In deze beschrijving volgen we meerdere kleuren routes. We beginnen hier met de rode route 
en we 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. 
 
Deze rode route volgt u tot de asfaltweg langs het heideveld (De Paardenslengte)  
Hier gaat u links af en een stuk verder gaat de rode route weer linksaf het bos in waarna u 
uiteindelijk langs een akker loopt en bij de Hooidijk uitkomt bij Knooppuntenpaaltje E48. Hier 
steekt u over en volgt de oranje route tot aan de parkeerplaats aan de hoek 
brandtorenweg/Hooidijk bij de niet meer gebruikte Brandtoren. 

U gaat hier over op de gele route en loopt richting de asfaltweg (S-bocht) Hooidijk. 
 
U volgt nu de gele route bijna helemaal.  
 
Bij knooppuntenpaaltje E67 (ongeveer 500 mtr voor de parkeerplaats) gaat u rechtsaf langs 
de akker. U gaat nu over op de groene route. 
 
Volg nu de groene route tot knooppuntenpaaltje E47 bij het bankje op het heuveltje. 
 
Hier gaat u rechtsaf en gaat over op de rode route. 
 
Deze rode route brengt u weer op het erf van Hoeve Springendal 

 


