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AFSTAND: 13 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. 

Deze route leidt u via een mooie 
route door het Springendal naar 
het centrum van ootmarsum. 

Na het bekijken van het 
historische stadje kunt de de route 
vervolgen via andere 
wegen/paden langs De Bronnen 
naar de Hoeve. 

 

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Beekdal 
 Grote Bronvijver 
 Centrum ootmarsum 

 

Horeca: 
 Hoeve Springendal 
 Camping Bij de Bronnen 
 Diverse horeca in 

centrum Ootmarsum 
 

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 VVV 
Ootmarsum voor meer achtergrondinfo over dit historische stadje. 
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ROUTEBESCHRIJVING: 

 0,29 Y-splitsing links aanhouden en na 30 m op kruising rechtdoor pad op (290 m). 
 0,58 Splitsing bij bank en bord “Twente Springendal” links (290 m). 
 0,71 Rechtdoor bos in en na ongeveer 100 m (slingerend) rechts langs akker (130 m). 
 1,08 Splitsing links (370 m). 
 1,25 Asfaltweg oversteken, twee keer langs hek (170 m). 
 1,69 Einde pad links ( 410 m). 
 1,75 Eerste pad rechts door hek, u bent op de paarse route (paars 60 m). 
  Na ongeveer 400 m ziet u rechts een bankje met uitzicht op het Onland en een beeldje ter 

nagedachtenis aan professor doctor Westhoff. Hij was bioloog en schrijver die het 
natuurbeheer in Nederland theoretisch heeft onderbouwd en er richting aan heeft 
gegeven. 

 2,50 Bij Y-splitsing en paal E69 rechts (paars 750 m). 
 2,70 Splitsing rechts (paars 200 m). 
 3,24 Na hek weg oversteken en langs hek richting camping Bij de Bronnen (paars 540 m). 
 3,61 Asfaltweg oversteken en rechtdoor Dalweg in (paars 370 m). 
  U bent hier op camping Bij de Bronnen. 
 4,40 Einde weg links, Nutterseweg (paars 790 m). 
 4,45 Bij bord “Vlasbeekdal” pad rechts (paars 50 m). 
 4,64 Bij paal E74 links, u verlaat de paarse route(190 m). 
 5,44 Bij paal E 75 pad rechts volgen (800 m. 
 6,10 Asfaltweg oversteken (660 m). 
 6,24 T-splitsing rechts, Molenstraat (140 m). 
 6,33 Bij voorrangsweg links, Nieuwe Almeloseweg (90 m). 
 6,39 Eerste weg links en vervolgens rechts (60 m). 
 6,46 Door hek stadspark in (70 m). 
 6,50 Bij splitsing links aanhouden en voor theehuis langs lopen (40 m). 
 6,56 Voor bruggetje links, stadspark uit.(40 m). 
 6,62 Weg oversteken naar tegelpad tussen nr. 15 en 17 in (60 m). 
 6,70 Einde pad links (80 m). 
 6,80 Eerste weg rechts, “Stadserf Ootmarsum” (100 m). 
 6,94 Voor “In den Guldene Crone” links, Markt,  
 
Hier eindigt het eerste deel van de heenweg naar het centrum van Ootmarsum. Veel plezier in 
dit mooie historische stadje. Voor meer info gebruik de QR code voor de site van de VVV. (deze 
bevindt zich overigens links naast het café  “In den Guldene Crone” 
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Voor de terugweg  volgt u het tweede deel van deze route. 
Start is weer op pleintje voor het café “In den Guldene Crone” 
 
Tweede deel van de route: 
 
  Ga met de rug naar de ingang voor het café staan. Rechts van u zijn twee straten, 

hiervan neemt u de linkerstraat, de Marktstaat. 
 
  De Marktstraat gaat bij kruising over in Denekamperstraat. U loopt langs de fietsenzaak en 

bij de parkeergarage gaat u linksaf in de Moerbekkenkamp. Deze gaat over in 
fiets/wandelpad dat door tunnel gaat. 

 8,02 Tunnel door richting fietspad (110 m). 
 8,34 Einde pad links (320 m). 
 8,39 Asfaltweg links (50 m). 
 8,62 Bij zijpad links, rechtdoor (230 m). 
 8,86 Y-splitsing rechts, Wittebergweg. U bent op de groene route (groen 240 m) 
 9,27 Y-splitsing rechts, Baldersteeg (groen 410 m). 
 9,64 T-splitsing links (groen 370 m). 
 9,78 T-splitsing rechts, langs hek en bord “Twente Springendal”. U verlaat de groene route (140 

m). 
10,02 Eerste pad links (240 m). 
10,15 T-splitsing links en na 40 m pad rechts langs akker(130 m). 
10,44 T-splitsing links (290 m). 
10,76 Na hek rechts, weg met fietspad volgen (320 m). 
11,29 Op kruising met keien links, langs palen richting De Bronnen (530 m). 
11,45 Splitsing rechts, pad rond water volgen. U bent op de groene route (groen 160 m). 
11,77 Einde pad rechts (groen 320 m). 
11,94 T-splitsing rechts (groen 170 m) en meteen links over pad midden tussen akkers door. 
12,59 Bij heuvel met bank rechtsaf (200 m). 
12,76 Na hek op vijfsprong schuin links (170 m). 
12,90 Asfaltweg oversteken naar Landgoed Hoeve Springendal (140 m). 
13,30 Eindpunt parkeerplaats Hoeve Springendal (400 m). 
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