JANNINK-ROUTE
AFSTAND: 16,5 KM
BEZIENSWAARDIGHEDEN:
- Paardeslenkte
- De Lönsberg
- Galgenberg
- Hunebed van Mander
- De Cirkels van Jannink
Alle routes worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven, waarbij RA staat voor rechtsaf, LA
voor linksaf en RD voor rechtdoor.
VEEL PLEZIER !!!
ROUTEBESCHRIJVING:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Steek de straat over en wandel langs de kerk de Hooidijk op
Wandel het fietspad op en ga op de Oosteriksweg RA en steek de kruising over
(Tutenbergweg)
Straat gaat over in verhard fietspad
U wandelt langs de camping en gaat RD zandweg op, dit blijft de Tutenbergwer (waar
het fietspad scherp rechtsaf gaat)
Wandel omhoog en ga op het eind RA en meteen weer linksaf richting woonhuis (D
87)
Ga langs woonhuis en vervolg deze weg
Ga nabij boerenerf op kruising RD (blauw)
Houd op splitsing voor bos links aan richting boerderij (blauw)
Kruis een fietspad en ga op het eind (voor boerderij) LA verharde zandweg op
Kruis straat (Hooidijk) en ga RD (Schaapskooiweg)
Volg de weg met een bocht naar rechts (Schaapskooiweg)
Ga op het eind LA (Vlasbeekweg)
Ga na ruim 100 meter RA het Springendal op (E 39)
Ga op het eind LA richting Uelsen (E 66)
PAARDESLENKTE
De paardeslenkte is een groot heideveld met schapen.

15)
16)
17)
18)

Passeer een houten hek en ga op een driespong LA (E 40)
U wandelt nu Duitsland in
Ga bij een slagboom RD (gaat over in verharde weg)
Steek op het eind de Hesinger Straße over en houdt schuin links aan (Zum Lönsberg)

19) Blijf rechtdoor wandelen en houd op splitsing bij Cafe Casper rechts aan
Höcklenkamperstraße)
20) Ga eerste straat LA (Am Krösenberg)
21) Ga alsmaar rechtdoor (straat gaat over in zandweg)
22) Blijf rechtdoor wandelen en ga op het eind op de Hesinger Staße RA
23) Ga na 100 meter (voor een weiland) LA bospad in
24) Houdt op driesprong links aan
25) Wandel nogmaals op een driesprong links een heuvel op
26) Houd bij grenssteen 85 links aan richting het natuurreservaat
27) Blijf links aan houden en u komt langs een hek
28) Wandel over het bruggetje (De Mosbeek)
GALGENBERG
De heuvels in deze omgeving, waaronder de Galgenberg, zijn ontstaan rond
de voorlaatste IJstijd. Het landijs vanuit Scandinavië bereikte ons land.
Zand, leem en keien werden opgestuwd,waardoor de heuvels ontstonden.
De grens met Duitsland loopt midden over de Galgenberg. Op de berg zou
vroeger een galg hebben gestaan, die diende om vreemdelingen te
waarschuwen, mochten ze iets verkeerds van plan zijn.
29)
30)
31)
32)

Ga op een splitsing RA (niet oranje volgen)
Wandel langs hek en ga RD naar beneden
Ga op kruising bij woonhuis RD
Ga op kruising bij klootschietbaan RA (verboden voor gemotoriseerd verkeer) (D 49)
HUNEBED VAN MANDER
Hier bevinden zich enkele grafheuvels waaruit in het verleden opgravingen
zijn verricht, waarbij grafmonumenten zoals urnen, pijlpunten en gave
schedels werden opgegraven. Ook werd er een silhouet van een dode
gevonden. Dit graf staat aangeduid als “ de man van Mander”. Bij deze
man ontbraken de voeten. Men denkt dat bij de dode de voeten zijn
afgehakt om te voorkomen dat de dode weer opstond en de levenden mee
zou nemen naar het dodenrijk.

33) Wandel bij een hek voor het heideveld LA het bospaadje in
34) Steek op het eind fietspad en verharde weg over en ga rechtdoor bospaadje in
35) Ga op het eind op splitsing van bospaden RA (U wandelt nu langs de Cirkels van
Jannink)
CIRKELS VAN JANNINK
Twee circelvormige landerijen, genoemd naar de Enschedese
textielfabrikant, die hier eind jaren ’20 op de Noordelijke Manderheide
twee akkers liet ontginnen. De ronde vorm was naar Amerikaans voorbeeld
gekozen om spiraalsgewijs van binnen naar buiten te kunnen werken,
waarmee wenden en keren overbodig werd.

36) Blijf dit paadje volgen (langs grenssteen)
37) Wandel na de eerste cirkel RD door een stukje tussenbos en spoedig loopt u langs de
tweede cirekel
38) Volg na deze cirkel het pad naar links (geel)(Pad is soms moeilijk begaanbaar door
omgewaaide bomen)
39) Blijf de gele (en later geel-rode) paaltjes volgen
40) Ga op het eind (nabij boerderij) RA en wandel het fietspad op
41) Steek verharde weg over en vervolg het fietspad (Oude Uelserdijk)
42) Ga op kruising LA (Plasdijk)(rood)
43) Ga eerste weggetje RA (rood)
44) Wandel op het eind op verharde weg LA (Vleerhoeksweg)(D 42)
45) Ga op het eind op voorrangsweg RA (Uelserweg)
46) Ga op eerste kruising LA (Voortsweg)
47) Steek op het eind, in Vasse, de Amsinkweg over en wandel RD langs hekje
48) Wandel op het eind LA over het trottoir richting de kerk
49) Steek voorbij de kerk de straat over en wandel terug naar Tante Sien

EINDE !!!

