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bezienswaardigheden 
langs deze route

Het Springendal
Het unieke van dit ca. 355 ha. grote natuurgebied herken 
je meteen als je het zachte geklater van water hoort. 
Helder, stromend water, dat zich in talloze beekjes een 
weg omlaag baant. Zo’n 150.000 jaar geleden is hier een 
stuwwalcomplex ontstaan waarvan de glooiingen nog 
goed zichtbaar zijn. Erosie heeft de oude bodem hier 
uitgesleten tot het dal van de Springendalsebeek. Regen-
water zoekt zich een weg omlaag en stuit op oude lagen 
zeeklei en keileem, waardoor het water niet kan wegz-
inken. De bronvijvers zijn een soort schalen van klei. De 
laagste kant is afgedamd door de vorige eigenaar, de 
familie Jannink, om er te kunnen vissen en jagen.
Het water loopt via watervalletjes en soms diep uitgeslet-
en beekjes steeds verder naar beneden, omzoomd door 
beekbegeleidend bos. Ook treedt op veel plaatsen kwel 
op. Het Springendal kent een unieke variatie aan planten 
en dieren. In de bossen kunt u vijf soorten spechten 
zien of horen. Maar ook boomklevers en boomkruipers, 
vliegenvangers, mezen en uilen. Ook eekhoorns, koni-
jnen, hazen en reeën kunt u er zien. In de buurt van de 
bronnen en beken heeft u een goede kans om de ijsvogel

of de grote gele kwikstaart te zien. Ook de nachtzwaluw, 
de hazelworm, de levendbarende en zandhagedis komen 
weer voor in het Springendal.
Een bijzonderheid is de beekprik, een bedreigde zoetwa-
tervis, die terug is in de Springendalse Beek. Op de hooi-
landjes komen zeldzame planten, zoals orchideeën voor.

Springendalsebeek
Ooit heeft de Springendalsebeek de raderen van drie wa-
termolens laten draaien. De eerste is geheel verdwenen. 
Deze was gelegen op de plaats waar nu de prachtige vak-
werkboerderij de Meerbekke ligt. De molen werd door een 
nu gedempte tak van de beek gedreven. De molenkolk is
in een weiland veranderd. Zo’n 500 m. stroomafwaarts 
was de tweede molen gevestigd, in wat nu het Hobbema-
huisje wordt genoemd, aan de Uelserdijk. De grootste
van de drie was de Springendalse molen. Op de plek van 
deze molen bevindt zich nu de wasserij Springendal.
Tot 1884 heeft de familie Cramer uit Ootmarsum o.a. in 
deze drie molens de papierfabricage beoefend.

De VVV Ootmarsum-Dinkelland heeft deze wandelroute met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid gemaakt. De VVV Ootmarsum-Dinkelland aanvaardt echter geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in deze route.
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1SPRINGENDAL
ROUTE
BRONNEN EN BOSSEN

Voor de beschrijving van deze route maken we grotendeels 
gebruik van de routes van het Wandelnetwerk Twente. Deze 
routes zijn met gekleurde pijlen aangegeven. Bij de genum-
merde routepalen (een letter met twee cijfers bv. E75 of K12) 
kunt u overstappen naar een andere route met een andere 
kleur.

1. Vanaf het VVV kantoor de Markt recht oversteken 
 en voor het terras RA, de éénrichtingsweg inlopen, 
 Markstraat.
2. De viersprong recht oversteken en meteen daarna 
 LA, Molenstraat
3. Na H.R. Twents Gastenhoes de gele route blijven 
 volgen. 
4. De rondweg voorzichtig oversteken. Bij K26 de 
 gele route blijven volgen tot knooppunt E75.
5. Bij E75 LA, blauwe route volgen tot knooppunt
 E74.
6. Bij E74 RA, groene route volgen, gaat over in de 
 groen-paarse route.
7. Eerste straat RA, Dalweg en de groen-paarse 
 route blijven volgen.
8. Bij E72 oversteken, Wittebergweg bij camping Bij 
 de Bronnen.
9. Vanaf de parkeerplaats bij camping Bij de Bronnen 
 de rode route volgen.
10. Bij E71 rechtdoor, de rode route volgen tot het 
 volgende knooppunt E69.
11. Vanaf E69 LA de paarse route volgen tot E68.
12. Bij E68 RA en dan de groene route volgen tot de 
 grote vijver.
13. Nadat u over de uitstrook van de vijver bent ge
 lopen, verlaat u het wandelnetwerk. U gaat na de 
 uitstroom het eerste pad rechts en volgt de loop 
 van de Springendalsebeek.
14.	 Op	de	brede	zandweg	met	fietspad	gaat	u	RA,	
 Blauweweg.
15. Daarna rode route volgen en schuin LA (achter het 
 hek). 
16. Deze rode route goed volgen tot knooppunt E70
17. Bij E70 LA de groene route volgen tot knooppunt 
 K30.
18. Bij knooppunt K30 houdt u links aan en volgt 
 de gele route tot in Ootmarsum.
19. U gaat onder de rondweg door, Moerbekkenkamp. 
 Aan het eind van de Moerbekkenkamp gaat u RA, 
 Denekamperstraat.
20. De Denekamperstraat gaat over in de Marktstraat. 
 U komt dan weer op de Markt, het beginpunt van uw 
 wandeling.
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