Boswachterspad Springendal
Wandelen in Twente

“Even heb je het
gevoel dat je in het
buitenland bent”
Jeroen Buunen
Boswachter Springendal

2

 andelend onder sprookjesachtige
W
beuken komt de Springendalse beek
tevoorschijn.

3 	Als je geluk hebt, zie je bij de grote

bronvijver de ijsvogel.

4 	Op de Paardenslenkte graast vanaf het

vroege voorjaar tot het najaar een grote
schaapskudde.
5 	Wandel door het dal van de Mosbeek

met zijn vele kleine weitjes, hooilanden,
heide, houtwallen en bos.
6 	Op de Braamberg hoor je misschien wel

de luide roffel van de zwarte specht.
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Boswachterspad 18 km

Picknickbank

Startpunt
P-plaats Brandtoren
Brandtorenweg 4
7662 PB Hezingen

Uitkijkpunt

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.
www.staatsbosbeheer.nl/
boswachterspaden

Boswachterspad Springendal
Het Springendal is bezaaid met landschappelijke en cultuurhistorische parels.
Op deze struintocht slinger je met de beek mee door bos en hei, langs
watermolens en grafheuvels. Vanaf de parkeerplaats – vernoemd naar de
oude brandtoren – volg je de groene pijlen van de ‘bronnenroute’.
Je komt langs een akker en door het bos en steekt de Mosbeekweg over.
Je blijft de groene pijlen volgen. Rechts zie je een heideveld met oude jeneverbesstruiken. In dit gebied liggen verscheidene bronnen, waaruit water
omhoogkomt. De stroompjes vormen samen de Springendalse beek.

De kleine bronvijver

monumentale Twentse boerderij midden

beekdal van de Brunninkhuizerbeek.

Je wandelt langs de kleine bronvijver en

in het Springendal. Volg de gele route

Blijf de blauwe route volgen over de

komt over een vlonderpad

. Houd de

100 meter (over het erf) en steek de

Schabosch Esch, een gebied met veel

groene route aan. Bij wandel-knooppunt

Blauweweg over, je verlaat dan de gele

oude akkers. Vervolg je wandeling

E68 ga je rechtdoor, nu volg je de paarse

route. Wandelend onder de

over de Schabosweg door het bos en

route. Je komt weer over een kort stukje

sprookjesachtige beuken zie je links de

sla het eerste bospad rechts in. Dit pad

vlonderpad. Waar de paarse route

Springendalse beek

rechtsaf buigt, loop je rechtdoor en volg

komen. Langs de beek vind je bloeiende

Paardenslenkte

je de rode route. Deze buigt ter hoogte

graslanden.

voorjaar tot het najaar graast hier een

1

van de brug rechtsaf de Blauweweg op.

2

tevoorschijn

Blijf deze route volgen. Her en der zie je

Grote bronvijver

grafheuvels uit de steen- en bronstijd.

Houd links aan als je bij de grote
bronvijver
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aankomt. Hier kun je een

komt uit op de boortorenweg
4

. Van het vroege

grote schaapskudde. En als je even
voor je uitkijkt, zie je zandhagedisjes
voor je over het pad schieten. Langs de
bosranden heb je kans om een

Heideveld

ijsvogel treffen. Vervolg je pad onder de

Blijf op de rode route en steek de

grote bronvijver langs en sla rechtsaf op

verharde Uelserdijk over. De route maakt

de T-splitsing. Dit pad volg je tot je

Inkorten

hier een lus. Je wandelt langs een hei-

uitkomt bij een prachtige beukenlaan op

Op de Boortorenweg sla je rechtsaf.

develd, waarin ook fraaie jeneverbessen

de Mosbeekweg. Volg vanaf hier de

Volg de oranje route door het klaphek

staan. Sla bij het Saksische hek rechtsaf

groene route tot je bij een

tot je bij een driesprong uitkomt. Sla

de Uelserdijk op en volg deze tot aan de

uitzichtheuveltje met zitbank komt. Loop

hier linksaf. Je komt opnieuw door een

weg Springendal. Ga hier opnieuw

hier recht-door, je verlaat dan de groene

klaphek en blijft de oranje route

rechtsaf en volg de weg tot je na 400

route die naar links gaat. Steek bij het

volgen tot het volgende klaphek. Wil

meter bij Wasserij Springendal komt.

Saksische hek het zandpad over naar De

je de route inkorten tot 11 kilometer,

Hier ga je linksaf het terrein van de

Wildspieker en volg vanaf hier de gele

volg dan de oranje route. Je komt dan

wasserij op. Loop over het terrein tot

route langs de Wildspiekerweide, een

vanzelf terug bij het startpunt. Wil je

aan de Lippertsweg, sla linksaf de weg

terrein in Engelse landschapsstijl.

niet inkorten? Sla vóór dit hek rechtsaf.

vliegend hert te spotten.

Je komt dan uit op de Vlasbeekweg.

op en volg deze tot aan de Uelserdijk.
Ga rechtsaf de Uelserdijk op en dan

Steek de Hooidijk over (een verharde

Ga hier rechtsaf en vervolgens voor de

linksaf de Mosbeekweg in. Na ongeveer

weg) en blijf het pad links volgen (de

bebouwing linksaf. Loop het pad af tot

300 meter sla je linksaf het pad in.

gele route buigt hier rechtsaf). Je loopt

bij de bebouwing.

Erve Meerbekke

nu over de blauwe route richting de
camping “Hoeve Springendal”. Hier kun

Je komt nu bij Buitenleven-

je terecht voor een kopje koffie of iets

vakantiewoning Erve Meerbekke, een

anders. Aan de rechterkant zie je het

Boswachterspad Springendal
Dal van Mosbeek

Ga vervolgens de eerste weg links.

Hier sla je rechtsaf en na 50 meter weer

Op de plek waar de weg een bocht

rechtsaf. Je komt nu op een rode route.

maakt, sla je ook linksaf. Volg de weg

Het glooiende landschap doet bijna

tot aan de Hooidijk (bij de kapel), steek

on-Nederlands aan. Je steekt diverse

deze over en loop het bospad op dat

stroompjes over en loopt door het Dal

naar boven leidt.

van de Mosbeek
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, dat bestaat uit vele

kleine weitjes, hooilanden, heides,

Braamberg

houtwallen en bos. Op de T-splitsing

Je loopt nu op de Braamberg, een heuvel

loop je rechtdoor (de rode route buigt

van maar liefst 76 meter hoog, die deel

hier rechtsaf) en volg je de blauwe

uitmaakt van de stuwwal. Misschien

route. Uiteindelijk kom je bij restaurant

hoor je hier wel de luide roffel van de

Watermolen Bels, dat in oude Twentse

zwarte specht

stijl bewaard is gebleven.

je rechtdoor en volg je de oranje route

Je loopt via de oranje route tot aan

tot je tegen een woning op de

informatiecentrum IJs en Es, waar je veel

Braambergweg aanloopt. Loop hier

informatie vindt over de streek. Loop

rechtdoor over de blauwe route door de

over de Bergweg met de bocht mee naar

graslanden en akkers van de Hezinger

rechts tot je uitkomt op de

Es, je doorkruist daarbij een bosje.
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. Bij een T-splitsing loop

Oosteriksweg. Sla hier rechtsaf.
Ga bij de T-splitsing linksaf, je volgt nu
de gele route. Steek de verharde weg
over (de Hooidijk) en volg het zand-pad.
Waar de gele route rechts afslaat, loop
je rechtdoor en ga je met de weg mee
naar rechts. Op de T-splitsing bij een
vakantiewoning sla je rechtsaf. Na ruim
200 meter sla je linksaf een bospad in,
tot je uitkomt op een groter pad. Hier ga
je weer links. Je komt uit op een kruising
in een S-bocht en steekt deze over. Je
bent terug bij het vertrek-punt.

