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AFSTAND: 4 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 rode pijl. 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.  

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Heide  
 Beekdal 

 

Horeca: 
 Hoeve Springendal 

 

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/18742). 
Hier kunt u de kaart op de telefoon bekijken en zonodig 
uitvergroten. Ook kunt u het GPX bestand van deze wandeling 

downloaden. U klikt daarvoor  op het download symbool . 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 z.o.z.  
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RODE ROUTE GEMARKEERD 4 KM 

ROUTEBESCHRIJVING: 

BESCHRIJVING: 
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 rode 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 4 km de rode pijlen van deze gemarkeerde route.   

 
U wandelt langs diverse akkers / weilanden naar de Paardenslenkte. (Knooppunt E50) 
Hier gaat u linksaf op de verharde weg (Boortorenweg). Na 180 mtr. linksaf bospad in. Bij de 
akker rechtsaf tot verharde weg (knooppunt E48) 
Verder wijst deze route zich vanzelf door het volgen van de blauwe pijlen. 
 
Onderweg komt u diverse paaltjes met de knooppunten tegen. Deze zijn genummerd. Zie het 
bijgevoegde kaartje. 
 
 
 

    
 

 

 

 


