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Startpunt
P-plaats Brandtoren 

Brandtorenweg 4

7662 PB Hezingen

Lengte: 18 kilometer

Met de auto
De Brandtorenweg is via de N349 

te bereiken. De parkeerplaats 

bevindt zich op de kruising van de 

Brandtorenweg met de Hooidijk. 

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushalte is 

De Roezenberg in Vasse. Vanaf 

hier is het 30 minuten lopen naar 

het startpunt.

staatsbosbeheer.nl

boswachterspaden

“Een stap uit de hectiek 
van alle dag.”

Kees Jan Westra 

Boswachter Twente 

Boswachterspad Springendal
Wandelen in Twente

Highlights

1	Wandel over het vlonderpad langs 
de kleine bronvijver.

2	Bewonder de monumentale  
Twentse boerderij Erve Meerbekke.

3	Als je geluk hebt, zie je bij de  
grote bronvijver de ijsvogel.

4	Doorkruis het erf van Hoeve Sprin-
gendal, waar de familie Brunnink-
huis sinds 1500 bedrijf houdt.

5	Op de Paardenslenkte graast vanaf 
het vroege voorjaar tot het najaar 
een grote schaapskudde.

	Wandel door het dal van de Mos-
beek met zijn vele kleine weitjes, 
hooilanden, heide, houtwallen en 
bos.

	Op de Braamberg hoor je misschien 
wel de luide roffel van de zwarte 
specht.

Picknickbank



Kleine Bronvijver
Bij een viersprong met een zwerfkei – 

windkanter, een relict uit de ijstijd - volg 

je het pad rechts afbuigend omlaag naar 

de Kleine bronvijver. Volg het vlonderpad 

1 door het beekdal, de noordtak en de 

zuidtak zijn hier samengestroomd tot één 

beek. Direct na de vlonder buigt het pad 

linksaf, loop alsmaar rechtdoor, je komt 

weer over een smalle vlonder. Bij de open 

plek neem je ter hoogte van de rodo-

dendronstruiken het linker pad langs het 

beekdal. Je loopt hier langs de Kleinste 

bronvijver, hier zou ooit een watermolen 

hebben gestaan.  

 

Sla bij de brug van Bentheimer zandsteen 

rechtsaf de Blauweweg op en ga bij de 

vijfsprong het linker pad op, door het Sak-

sische hek. Her en der zie je grafheuvels 

uit de steen- en bronstijd. Je steekt een 

klootschietersbaan over en even verderop 

de verharde Uelserdijk ter hoogte van de 

landhekken. Vervolg het pad langs een 

heideveld met jeneverbesstruiken, dit 

heideveld is een is een urnenveld. Op de 

T-splitsing aan de bosrand sla je linksaf 

langs de akker, en in het bos rechtsaf een 

klein paadje in.  

Op de Uelserdijk sla je rechtsaf en vervol-

gens nog eens rechtsaf op de verharde 

weg Springendal. Na 400 meter loop je 

links het terrein van Wasserij Springendal 

op – sinds 1886 wordt hier gewassen 

met het schone water van de Springen-

dalsebeek. Steek het terrein over naar de 

Lippertsweg, sla hier linksaf. Op de Uel-

serdijk sla je rechtsaf en direct linksaf via 

de Mosbeekweg het bos in, na 300 meter 

sla je links het pad in.

Erve Meerbekke 

Je komt nu bij Buitenleven-vakantiewo-

ning Erve Meerbekke 2, een monumen-

tale Twentse boerderij anno 1771 midden 

in het Springendal. Opvallend hier is de 

stiepel (middenpaal) met stiepelteken, 

die kwade geesten tegenhoudt. Volg het 

pad over het erf naar de Blauweweg en 

steek deze over. Wandelend onder de 

sprookjesachtige beuken zie je links de 

Springendalsebeek tevoorschijn komen. 

Op deze plek is de beek in 2015 met maar 

liefst twee meter zand opgehoogd, wat er 

voor zorgde dat de aangrenzende weides 

weer als vanouds nat zijn en vol bijzonde-

re plantensoorten staan. 

Grote Bronvijver 
Houd links aan wanneer je bij de Grote 

bronvijver 3 aankomt. Met een beetje 

Boswachterspad Springendal
Het Springendal is bezaaid met landschappelijke en cultuurhistorische parels. 
Op deze struintocht slinger je met de beek mee door het bos en hei, langs 
watermolens en grafheuvels. We starten boven op de Stuwwal van Oot-
marsum. Vanaf de parkeerplaats loop je naar het bosperceel waar de oude 
brandtoren staat, en volg je linksaf de zandweg ‘Brandtorenweg’ met aan de 
linkerhand een akker. Op deze akker zijn tussen 2019 en 2021 zeldzame mun-
ten en sieraden gevonden. De munten zijn zogenoemde gouden tremisses en 
zilveren sceatta’s die gedateerd kunnen worden in de 7e eeuw na Christus. 
Sceatta komt van een oud woord voor ‘rijkdom’ waar het Nederlandse ‘schat’ 
mee verwant is. Ook zijn er gouden hangers, oorbellen, zilveren fragmenten 
van de versiering van een drinkhoorn of een helm en een stukje versiering 
van een gouden zwaardgreep aangetroffen. 

Vlak voor de kruising met de Mosbeekweg sla je linksaf, langs dezelfde ak-
ker, een smaller pad op. Je passeert een nieuw ontwikkeld heideveld, jonge 
houtwallen, bos en links een glooiend heideveldje met oude jeneverbesstrui-
ken. Bij de T-splitsing op de Mosbeekweg sla je linksaf en neem je het eerste 
pad rechts, je passeert een hekwerk. Aan je rechterhand loopt het dal van de 
Springendalsebeek, de noordtak. Een paar honderd meter verder rechts loopt 
parallel hieraan de zuidtak van de beek, met in het midden een verhoogd 
deel met hei en jeneverbessen, het Onland. In dit deel van het Springendal 
liggen verscheidene bronnen, waaruit water omhoog komt. De stroompjes 
vormen samen de Springendalsebeek.



geduld kun je hier een ijsvogel treffen. 

Vervolg je pad zuidelijk van de grote 

bronvijver en sla rechtsaf op de T-split-

sing. Dit pad volg je tot je uit komt bij een 

prachtige beukenlaan, de Mosbeekweg. 

Sla rechtsaf en direct daarna linksaf. 

Volg het pad over de akker tot je bij een 

uitzichtheuveltje met zitbank komt, sla 

hier rechtsaf.  

 

Steek bij het Saksische hek het zandpad 

over naar vakantiewoning de Wildspie-

ker. Blijf hier links aanhouden langs de 

Wildspiekersweide. Sla op de T-splitsing 

linksaf, steek de verharde Hooidijk over, 

ga het pad achter het Saksische landhek 

in en houd wederom links aan. Na het

klaphek kom je op het terrein van recrea-

tiebedrijf Hoeve Springendal 4. Volg het 

pad tot op het eeuwenoude erf, waar de 

familie Brunninkhuis (letterlijk vertaald 

‘huis bij de bronnen’) vanaf 1500 bedrijf 

houdt. Hier kan je terecht voor een kopje 

koffie, versnapering of een ambachtelijke 

lunch. 

Sla op het erf tussen de gebouwen 

door rechtsaf. Met het beekdal van de 

Brunninkhuizerbeek aan je rechterhand 

verlaat je de camping. Op een driesprong 

met eiken houd je links aan, en steek je 

de zandweg over naar een smal paadje 

de Schabosch Esch op, een gebied met 

oude akkers. Sla op de kruising midden 

tussen de akkers rechtsaf een holle weg 

in, op de kruising sla je rechtsaf in noor-

delijke richting, op de volgende kuising 

houd je links aan op de Schaboschweg en 

loopt door tot het bos. In het bos neem 

je het bospad rechts en loopt dit uit. Je 

eindigt bij de Paardenslenkte 5 – een 

heideveld. Hier graast een schaapskud-

de die variatie brengt in de begroeiing. 

Hagedissen kunnen hier voor je voeten 

wegschieten en langs de bosranden heb 

je kans Nederlands grootste kever, het 

vliegend hert te spotten, in oude eikenbo-

men of in de broedstoven. 

Inkorten 
Sla op de Boortorenweg rechtsaf en volg 

het pad door het klaphek de hei op. Je 

komt bij een driesprong, rechts gaat het 

pad naar Duitsland, maar jij houdt links 

aan en volgt het pad langs de grens, bij 

het hekje ga je rechtdoor. Wanneer je bij 

de heidecorridor komt met een dubbel 

klaphek, sla je rechtsaf. Wil je de route 

inkorten tot 11 km? Ga dan door de dub-

bele klaphekken, het pad komt uit op de 

Hooidijk in een S- bocht waar zich aan de 

overzijde het startpunt en parkeerplaats 

bevinden.

Wil je niet inkorten? Sla dan voor de dub-

bele klaphekken rechtsaf. Je komt uit op 

de Vlasbeekweg, ga hier wederom rechts 

en direct daarna links om de grafheuvel 

heen. Volg dit pad tot aan de bebouwing 

van camping De Witker.  

 

Dal van de Mosbeek 

Ga bij de bebouwing twee keer rechts 

en steek de stroompjes van de Mosbeek 

over. Bij de driesprong aan een akker ga 

je links. Je loopt nu door het Dal van de 

Mosbeek , een glooiend landschap 

met kleine weitjes, hooilanden, heide, 

houtwallen en bos, het doet bijna on-Ne-

derlands aan. 

Je passeert meerdere keren de stroom-

pjes van de Mosbeek. Bij de T-splitsing 

ga je rechts en volg je dit zandpad tot de 

verharde Oosteriksweg. Steek hier over 

en volg het smalle pad door de weilan-

den. Je komt bij Watermolen Bels, een 

restaurant dat huist in de watermolen 

in oude Twentse stijl. Loop over het erf 

naar informatiecentrum IJs en Es, waar 

je veel informatie vindt over de streek. 

Vervolg links de route over de Bergweg 

(klinkerweg) met de bocht mee naar de 

Oosteriksweg. Sla hier rechtsaf en neem 

vervolgens het eerste zandpad links. 

Vervolg dit pad met de bocht mee en 

loop rechtdoor langs vakantiewoning de 

Batsboer tot aan de verharde Hooidijk. 

Steek de Hoodijk over en vervolg je route 

bij het bospad dat rechts naar boven het 

bos in leidt. 

Braamberg 
Je loopt nu op de Braamberg	: een 

heuvel van maar liefst 76 meter hoog, 

die deel uitmaakt van de stuwwal. De 

zwarte specht, met zijn zware roffel en 

lachende roep, laat zich hier vaak horen. 

Bij de T-splitsing ga je links, en verderop 

ga je met een scherpe bocht wederom 

links tot je uitkomt bij de bosrand. Hier 

sla je rechtsaf en kom je door een oude 

beukenlaan, vervolgens ga je linksaf op 

de kruising tot je uitkomt bij de Braam-

bergweg. 

Ga rechts en direct linkaf, rondom het 

huis heen en wandel  het pad op dat de 

graslanden en akkers van de Hezinger es 

doorkruist. Je komt voorbij Camping ’t 

Vrielinck en gaat bij de Y-splitsing links. 

Voor de boerderij neem je de weg linksaf 

en steek je de verharde weg (Hooidijk) 

over. Volg deze weg, de Schaapskooiweg 

die met een scherpe bocht naar rechts 

buigt. Negeer alle zijpaden. Aan het einde 

van de Schaapskooiweg, op de kruising 

met de Vlasbeekweg, sla je rechts af. Je 

komt uit op een S-bocht van de Hooidijk, 

waar zich aan de overzijde het startpunt 

en parkeerplaats bevinden.

Boswachterspad Springendal


