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Galgenberg en Paardenslenkte
We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied
van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum. We wandelen al snel op Duits
grondgebied richting de L'onsberg bij het gelijknamige Gasthof. De berg ligt op 88 meter
boven NAP en de uitkijktoren naast het restaurant tilt ons nog eens 20 meter omhoog,
zodat we prachtig zicht hebben op de omgeving. We komen door het pittoreske gehucht
Hesingen en wandelen weer richting Nederland. De route gaat via het Dal van het
Mosbeek en de Galgenberg in zuidelijke richting naar Hezingen. We lopen langs
grenspalen, hebben steeds zicht op het heuvelachtige boerenland en komen bij een groot
heidegebied, de Paardenslenkte. De naam herinnert eraan dat vroeger op deze plaats
paarden vanuit Duitsland Twente binnengesmokkeld werden. Op het laatste deel van de
wandeling genieten we nog een laatste keer van het panorama over de glooiende akkers
en weilanden van het Hezinger veld.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de asfaltweg, Bouwmansweg. Hier linksaf. Direct
daarna op kruising met de Hooidijk rechtdoor, Bouwmansweg vervolgen. Op kruising bij
E42 ook rechtdoor, onverharde weg met fietspad. Je passeert de grensovergang en
daarna aan je linkerhand Beim Schweinswirt. Je volgt een weg van betonplaten. Je
passeert een waterplasje aan je linkerhand. Dan op een kruising rechtdoor. Nu op een
driesprong met de weg meebuigen naar rechts. Een weg naar rechts negeren en
rechtdoor, Uelserdiek. Hierna neem je de eerste weg naar links, Rietweg. Waar dit
asfaltweggetje naar links buigt ga je rechtdoor, onverharde weg. Na ruim 700 meter op
een kruising rechtsaf, Rietweg vervolgen. Na ruim 200 meter het eerste pad naar links.
Een pad naar links negeren en doorlopen tot een kruising bij U08.
2. Hier ga je rechtsaf, een smal asfaltweggetje. Doorlopen tot een voorrangsweg. Hier
oversteken en direct weer schuin links, asfaltweggetje Zum Lönsberg. Een pad naar rechts
negeren. Daarna kom je op een driesprong in Hesingen. Hier rechts aanhouden. Je
passeert P-66837/001. Hierna neem je de eerste weg links, Am Krösenberg. Na het
passeren van een boerderij aan je rechterhand even klinkers en dan wordt het een
onverharde weg. De weg blijven volgen tot een asfaltweg. Daar ga je rechtsaf.
3. Na ca. 80 meter neem je het eerste bospaadje naar links. Je komt uit op een ander
pad en je gaat linksaf. Dat pad gaat iets omhoog en nu op een driesprong met een pad
naar links omhoog ga je rechtdoor. Even daarna scherp links in de richting van een
stenen grenspaal 85. Naar rechts om die grenspaal heen buigen, een smal paadje in de
richting van heideveld. Op een driesprong met een pad naar rechts over de hei ga je
rechtdoor. Je gaat door een klaphekje en je passeert een bordje van Landschap
Overijssel 'Dal van de Mosbeek'. Je gaat een beekje over en aan het eind van dit pad ga
je linksaf. Het pad gaat stijgen. Je komt op een driesprong met aan je linkerhand een
grenspaal. Hier meebuigen naar rechts in de richting van een bank en een infopaneel
over de Galgenberg. Je vervolgt dan het pad naar beneden. Je loopt langs een draadhek
met aan je rechterhand open veld. Het pad maakt een korte slinger en even verder heb je
grasland aan je rechterhand. Je passeert een kommiezenhut aan je rechterhand. Aan het
eind door een klaphekje en je komt uit op een brede bosweg, waar je rechtsaf gaat.
Doorlopen tot een asfaltweg, Streuweg en linksaf.
4. Direct daarna bij D54 linksaf, een onverharde weg. (Voor een korte extra lus naar
Molen Bels ga je hier rechtsaf.) Je passeert een bankje aan je rechterhand met zicht op
een poel. Deze weg met een bocht naar rechts volgen, dan licht naar beneden. Op een
driesprong met een pad naar een boerderij met deze weg meebuigen naar links. Je
passeert direct een bankje aan je rechterhand. Je passeert een doorwaadbare plaats. Dit
pad blijven volgen tot een driesprong bij D55. Hier ga je linksaf. Je passeert een bordje
'Dal van de Mosbeek'. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt bij houten hekken. Je passeert
die hekken en je gaat rechtsaf. Doorlopen tot een driesprong waar dit pad met een bocht
naar links draait. Je gaat hier rechtdoor in de richting van een houten voetgangerssluis.
Door de sluis heen en dit pad met bochten blijven volgen. Een paadje schuin naar rechts
in de richting van grasland negeren. Je volgt het pad licht naar beneden. Doorlopen tot
een voetgangerssluis. Deze passeren, je komt uit op een brede weg met fietspad.
Rechtdoor. Je passeert grenspaal 81 aan je linkerhand. Verderop passeer je huisnummer
5 aan je rechterhand.

5. Direct daarna op een driesprong rechtdoor, Vlasbeekweg. Even daarna bij E39 linksaf
via een houten voetgangerspassage langs een bordje 'Twente Springendal', een pad
langs de hei. Op een driesprong bij E66 linksaf. Dit pad blijven volgen. Je gaat door een
klaphekje en vervolgt het pad. Je loopt een stukje over de hei. Bij E40 rechts aanhouden
in de richting van houten hekken en een technische installatie. Je volgt dan een
asfaltweggetje langs het heideveld. Nu doorlopen tot E50, waar je linksaf gaat,
Schabosweg. Deze brede zandweg ruim 350 meter blijven volgen tot een oprit naar een
boerderij. Daar ga je rechtsaf, Schabosweg vervolgen. Op een driesprong met aan je
linkerhand boerderijen rechtdoor, een grassige weg tussen de velden.
6. Nu op een driesprong bij een bankje linksaf, langs de rand van grasland aan je
linkerhand. Op een kruising met een zandweg ga je rechtdoor. Deze weg blijven volgen.
Je loopt over het erf van een recreatieboerderij. Voor de zwarte schuur links, onverharde
weg. Deze weg langs de rand van vakantiehuisjes aan je rechterhand steeds volgen tot je
uitkomt bij een houten hek. Rechtdoor en nu bij E41 (even voor de asfaltweg) linksaf, een
bospaadje. Dit pad blijven volgen. Je passeert een grafheuvel aan je rechterhand.
Doorlopen tot kruising bij E49. Hier ga je rechtsaf. Doorlopen tot het eind bij E88. Daar ga
je rechts. Kruising oversteken en je bent weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeerplaats
parkeerplaats Springendal van Staatsbosbeheer op de hoek Bouwmansweg-Hooijdijk ten
noorden van Ootmarsum, vlakbij de Nederlands-Duitse grens.
Openbaar vervoer
deze wandeling is niet bereikbaar met OV.
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg
Beim Schweinswirt (in het weekend open), Gasthof-Restaurant Zum Lönsberg en Hoeve
Springendal.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-hezingen-hesingen/14943/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

