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AFSTAND: 7,5 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 blauwe 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.  

 

HIGHLIGHTS: 
 Bos 
 Heide met 

schaapskudde 
 Beekdal 
 Kei Hesingen-Hezingen 
 Door Duitsland 
 Prachtige vergezichten 

 

Horeca: 
 Restaurant Beim 

Schweinswirt im 
Koninghoek 

 Hoeve Springendal 
 570 mtr van route in 

Duitsland is een 
uitkijktoren met Cafe-
Restaurant Zum 
Lonsberg 

 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
 
Door deze QR code te scannen met uw telefoon, kunt u 
naar de site  

(https://planner.gps.nl/wandelroutes.html#springendal-Blauw), 
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 z.o.z.  

 

BLAUWE ROUTE 
GEMARKEERD 7,5 KM 

WANDELMAP ROUTE NR. 7 AANRADER 



 

WANDELMAP HOEVE SPRINGENDAL     

GELE ROUTE GEMARKEERD 7,5 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 blauwe 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 en later goede vrienden, 
elkaar ontmoetten om met elkaar te spelen en toen ze ouder werden om bij elkaar op 
bezoek te gaan. 

Bij splitsing links aanhouden en na 30 m op kruising rechtdoor pad op tussen akker en weiland.  
 

Tip: Op de helft van deze route kunt u er voor kiezen om 500 mtr. extra te wandelen om het 
Duitse Cafe/Restaurant "Gaststätte Zum Lönsberg" te bezoeken met terras en ernaast een 
uitkijktoren. Zie verder in onderstaande beschrijving voor de route hier naar toe. 

Volg vanaf hier verder de blauwe pijlen van deze gemarkeerde route.   

(In Duitsland is voor honden een penning verplicht.) 

 0,58 Splitsing bij bank en bord “Twente Springendal” rechts (blauw 290 m). 
 0,68 Bij weg rechtdoor, deze volgen (blauw 100 m). 
 1,44 Einde weg rechts, u loopt langs de Paardenslenkte (blauw 760 m). 
 1,99 Na hek bij Y-splitsing rechts en bij kei “Hesingen–Hezingen” links. U loopt nu Duitsland in 

(blauw 550 m). 
(Alternatieve route: u kunt hier een stuk afslaan van de route. 
Bij kei Hesingen-Hezingen rechts en op heide links aanhouden. Bij punt 2,62 km komt u 
weer op de blauwe route. Hier na hek rechts en na 70 m rechts (blauw 780 m). 

 2,46 Door hek aan linkerkant (blauw 470 m). 
 2,62 Door hek rechtdoor en na 70 m rechts (blauw 160 m).  
  (hier kunt ipv rechtsafslaan ook 500 mtr. rechtdoor lopen over asfaltweg. U komt dan 

bij het Duitse Cafe/Restaurant "Gaststätte Zum Lönsberg" met uitkijktoren. Open van 
woe t/m zo. Daarna route vervolgen door terug te lopen en na 500 mtr. over asfaltweg  
voor gasstation linksaf de zandweg in) 

 3,41 T-splitsing rechts (blauw 790 m). 
 3,65 Kruising links (blauw 240 m). 
 4,59 Asfaltweg rechts, u loopt richting Restaurant Beim Schweinswirt (blauw 940 m). 

Na Schweinswirt loopt u Nederland weer in. 
 5,66 Na Schweinswirt links langs hek bos in (blauw 1070 m). 
 6,07 In bocht pad rechts volgen (blauw 410 m). 
 6,41 Bij asfaltweg links en vóór kruising rechts (blauw 340 m). 
 6,59 Kruising links (blauw 180 m). 
 6,91 Bij splitsing kort voor asfaltweg bij knooppuntenpaaltje E41 rechts naar Landgoed 

Hoeve Springendal (blauw 320 m). 
 7,45 Eindpunt receptie (blauw 540 m). 

 


