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AFSTAND: 7,2 KM  
 
 

 

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

Deze beschreven route gaat 
vanaf de Hoeve via de hei van de 
Paardenslenkte naar het startpunt 
van het Twents Wandelnetwerk bij 
de parkeerplaats hoek 
Hooidijk/Brandtorenweg. 

Vanaf hier volgt u het grootste 
deel van de rode route tot u weer 
aankomt bij de hei van de 
Paardenslenkte. Vanaf hier is er 
weer een beschreven route terug 
naar Hoeve Springendal. 

 

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

 

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Beekdal 
 Hei met kudde schapen 
 

 

Horeca: 
 Hoeve Springendal 
 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
 
Voor deze route is geen GPX bestand beschikbaar om te downloaden. 
 

ROUTEBESCHRIJVING: 

GROOT DEEL RODE ROUTE 
STARTPUNT BRANDTORENWEG 

VANAF HOEVE 
 

BESCHREVEN 7,2 KM 

WANDELMAP ROUTE NR. 6 



 

WANDELMAP HOEVE SPRINGENDAL     

BESCHREVEN ROUTE NAAR RODE ROUTE VANAF BRANDTORENWEG 7,2KM 

BESCHRIJVING: 
 

 0,00 Start bij de receptie. Loop naar de parkeerplaats. 
 0,24 Loop parkeerplaats af en voor bomenrij, bij bord “Vrij wandelen” rechts 

(240 m). 
 0,39 Einde pad rechts (150 m). 
 0,55 Links  pad langs bosrand (160 m). 
 0,77 Splitsing linksaf bos in (slingerend) en na ongeveer 100 m rechts langs 

akker (220 m). 
 1,13 Splitsing rechtdoor bos in (360 m). 
 1,33 Einde pad links langs Paardenslengte (200 m). 
 1,52 Asfaltweg rechtdoor, langs hek en na 50 m rechts (190 m). 
 2,08 Einde pad na parkeerplaats rechts (560 m). 
 2,16 Bij asfaltweg naar rechts gaat u schuin links. U bent op de rode route 

(rood 80 m). 
 2,60 T-splitsing rechts en daarna 2 maal links aanhouden (rood 440 m). 
 2,85 Splitsing links (rood 250 m). 
 2,97 Asfaltweg rechts (rood 120 m). 
 3,10 Splitsing links aanhouden (rood 130 m). 
 3,29 Splitsing links (rood 190 m). 
 3,50 Bij bankje rechts bos in door hek (rood 210 m). 
 3,90 T-splitsing rechts (rood 400 m). 
 4,46 Na hek rechts (rood 560 m). 
 5,01 Links door hek, u verlaat de rode route (550 m). 
 5,09 T-splitsing links langs Paardenslengte (80 m). 
 5,65 Y-splitsing rechts (560 m). 
 5,96 Voor bosrand links (310 m). 
 6,16 Weg oversteken en langs hek bos in (200 m). 
 6,55 Einde pad links en direct rechts (390 m). 
 6,82 Einde pad weg oversteken en rechts aanhouden naar Landgoed Hoeve 

Springendal (270 m). 
 7,15 Eindpunt receptie (330 m). 

 

 


