Wandelroute Hertme 2015
“ONDERWEG NAAR HÉT VERBLIJF IN HERTME, HARTJE TWENTE”
Startpunt: Hotel Restaurant Jachtlust Hertme (parkeerplaats)
1. Vertrek Hotel Jachtlust vanaf parkeerplaats oversteken richting Hertmerweg
(fietspad).
2. Na 100 meter rechtsaf bospad (Meijlingsbos) volgen tot aan de
klootschietersbaan.
3. Linksaf de klootschietersbaan op, na 200 meter links langs de beek lopen.
4. Zandweg oversteken, door houten klaphek 2x einde van de straat rechtsaf
(Hertmedwarsweg).
5. Hertme uitlopen eerste weg links (Klinkerpad).
6. Schuin oversteken richting Mini Camping de Köller (Kerkweg).
7. Vlak voor de camping linksaf graspad/zandpad in (groene stroomkast).
Startpunt: Mini Camping de Köller (groene stroomkast)
8. Rechtsaf gras/zandpad in.
9. Einde zandpad rechtsaf.
10. Op de kruising linksaf. Hertmerweg.
11. De volgende kruising rechtsaf, direct weer rechtsaf door houten klaphek.
12. Einde van het pad linksaf verharde weg op, na de brug direct linksaf langs de beek.
13. T-splitsing linksaf zandweg volgen.
14. Over de brug rechtsaf Weleveldsevoetpad in.
15. Weg oversteken linksaf over grindpad.
16. Weg rechtdoor vervolgen, vervolgens links aanhouden Hebbrodweg in.
17. Eerste weg linksaf Klumpertsweg.
18. Op de t-splitsing
rechtsaf (Oude Bieffel).
19. Kruising rechtdoor.
20. Na 200 meter linksaf
pad over de brug
volgen.
21. Einde van het pad
linksaf, na 20 meter
gelijk rechtsaf grindpad
in richting houten
klaphek.
22. Einde pad rechtsaf,
eerste weg linksaf
vervolg z.o.z.

Bartelinksweg.
23. Pad rechts aanhouden (doodlopende weg).
24. Weg naar rechts vervolgen via fietspad (tot aan Hotel Jachtlust eindpunt of
rustpunt voor heerlijke koffie met appelgebak en slagroom of lunch/diner) of ga
verder met punt 25.
25. Na 50 meter linksaf bospad in en vervolg route bij punt 3.

Op zoek naar een rustig, schoon,
rolstoelvriendelijk en
50+ vakantieverblijf?
Dan bent u bij de Köller op het
juiste adres!
Koffie met Twentse krentenwegge bij
aankomst.
Verblijf in de appartementen kan het
hele jaar door, kamperen kan van april
tot en met september.
23 kampeerplaatsen
3 camperplaatsen
2 boerderijappartementen
1 trekkershut
0 seizoensplaatsen
Familie Lucas
Kerkweg 5
7626 LP Hertme
T 074 -2661786		
M 06 - 51267646		
info@dekoller.nl
www.dekoller.nl

Voor menigeen een begrip HotelRestaurant Jachtlust, waar
u een persoonlijk welkom en
gastvrijonthaal wacht. Geheel in
de familiaire sfeer zoals je die in
Twente nog mag verwachten.
Of u nu van een kopje koffie met
gebak, de uitgebreide lunchkaart of
van een heerlijk diner wilt genieten.
Wij hebben alles in “huis” om uw
tijdelijke bezoek in een aangenaam
verblijf te veranderen.
Weerselosestraat 306
7626 LJ Hertme
T 074 - 2661665
F 074 - 2668150
info@jachtlust.nl
www.jachtlust.nl

