
 

Fietstocht 

 

Naar de voormalige havezathe  

De Grimberg 
 
 

     
 afdeling  

Hellendoorn-Nijverdal 

  



Wellicht is het tijd voor een pauze bij de Grimberghoeve. 

Het gebied waar u nu fietst, is door het waterschap opnieuw 

ingericht. Het doel is de watergang een zo natuurlijk mogelijke 

inrichting te geven om wateroverlast of ongewenste verdroging van 

de bodem tegen te gaan. Hierdoor ontstaat er ook ruimte voor 

nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden. 

34  Eind fietspad LA:  Zunaweg. U gaat de brug over. 

35  Direct  RA: fietspad helemaal volgen tot het eind. 
36  U komt voor de Provinciale-weg Zuna: RA, direct daarna weer RA: 

 zandweg met fietspad. 
U komt bij de vistrap in de Regge. Altijd leuk om even te kijken. 

37  Volg dit fietspad tot het eind. Daar RA. 

38  Door de ‘Schipperstunnel’ en dan direct RA fietspad met rode gravel. 

39  Op de splitsing (vóór het voetbalveld) LA. Dit fietspad volgen langs de 

 Regge.  

40  Splitsing RD, daarna 2x splitsing LA (u fietst door een park) 

41  Steek de Mozartlaan recht over en fiets opnieuw langs de Regge. 

42  Eind LA. Daarna het kruisende fietspad recht oversteken. (dus niet de 

 brug over) U blijft langs de Regge fietsen.  

43  Eind fietspad: u komt op de Kerkstraat en gaat LA de brug over.  

44  Direct weer RA fietspad langs de Regge. (dit is nu een voetpad … fietst 

 u langzaam) Helemaal volgen.  

45  Eind: RA verharde weg, gaat over in stukje fietspad. 

46  Eind LA Grotestraat – voorzichtig oversteken. 

47  Bij verkeerslichten RA: Van der Muelenweg. Passeer de verdiepte weg 

en spoor en direct daarna RA het fietspad op. Direct weer RA, door het 

tunneltje en u komt terug bij het NS-station in Nijverdal. 

 

We hopen dat u genoten heeft van deze fietstocht en van onze prachtige 

omgeving.  

 

Deze fietstocht is gemaakt door het IVN, afdeling 

Hellendoorn-Nijverdal. 

Op onze website vindt u meer fietstochten. 
www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal 
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Start 

 
De route start bij het NS-station te Nijverdal. 

1 Verlaat het station aan de noordzijde (u staat dan met de RK-kerk in de       

rug): RA: fietspad 

2  Na 50 m: neem ’t tunneltje, daarna RA, blijf langs de spoorlijn fietsen. 

 Links ziet u de schoorsteen van de Koninklijke Stoom Blekerij: nu 

 een rijksmonument. 

3  U passeert de rivier de Regge. 

Let op: wellicht vliegt juist als u langs komt een prachtig blauw 

gekleurd IJsvogeltje onder de brug door. Ze vliegen hier 

regelmatig. 

4  Even verderop passeert u de nevengeul van de Regge. 

 De Regge is een ecologische verbindingszone. Door de strakke 

 ligging tussen fabrieken was deze functie verloren gegaan. Door 

 de aanleg van deze nevengeul is die functie hersteld. 

5  Eind van het bos: fietspad RA door de tunnel r. Rijssen 

6  Bij verkeerslichten RD. U komt op de Boomcateweg.  

7  Deze weg blijven volgen. Na 1,2 km: de weg maakt een scherpe bocht 

 naar rechts: in die bocht gaat u LA richting Notter: Boomcateweg. 

8  U neemt het fietstunneltje en komt op de Klokkendijk.  

Let u eens op de antieke grenspaal links met opschrift:  

Gemeente Hellendoorn;  Nijverdal 

9  Kort na het passeren van de gemeentegrens LA: Blokdijk met fietspad. 

We fietsen door het Notterveld. Dit was vroeger een deel van het 

Wierdense Veld, een zeer groot hoogveengebied, waarvan ten 

noorden van rijksweg 35 nog 440 ha door Landschap Overijssel 

wordt beheerd. 

10  Op de tweede kruising, in het bos, gaat u RA:  Notterveldsweg  r. 

 Rijssen. Deze weg gaat over in een asfaltweg. U gaat rechtdoor.  

11  Op de T-splitsing LA:  Nieuwe Hoeksweg. 

12  Aan het eind LA:  Van Kregtenweg  r. Wierden. 

13  Op de T-splitsing RA:  Schapendijk  r. Rijssen,  

14  Op de volgende kruising rechtdoor:  Grimbergerweg. 
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Deze weg slingert door het prachtige voormalig landgoed Grimberg. 

Eerst links en rechts van u de zacht glooiende Notter Es, daarna 

een bosrijker, bijna parkachtig gebied. Misschien treft u het dat 

de hier veel voorkomende Krent bloeit. Anders zijn wellicht de 

eetbare krenten rijp. Of: komt u nog eens terug in de herfst als de 

Krent “in vuur en vlam” staat. De Krent, daar heb je drie keer 

plezier van! 

 

Dan ziet u rechts van de weg een bord dat u uitnodigt voor een 

kopje thee in de boerderij van de voormalige Grimberg. Als u geluk 

heeft, is de theeschenkerij geopend. Zo niet, fiets dan toch even 

het laantje in. U vindt de restanten van de havezathe Grimberg: de 

gracht en de brug. De rest mag u er zelf bij fantaseren of u leest 

er over op het bord aan de Grimbergerweg als u terug bent. 

15  U vervolgt uw weg. 

Rechts van de weg ziet u nog de gerestaureerde schutstal uit de 

17e eeuw. Even afstappen is de moeite waard. 

16  We gaan het spoor over en bereiken de Rijssensestraat. 

 Links voor u ziet u het Ecoduct over de N350. 

17  RA tot de ingang van de tunnel aan uw linkerhand, bij ANWB-

 handwijzer 22998. 

Hier kunt u kiezen voor de langere (27 km) of de kortere route (18 km). 

 

Korte route: u gaat hier RD over de parallelweg langs de Rijssensestraat 

r. Rijssen.  Na ±1 km gaat u RA: Klokkendijk.  

Lees verder bij  * (na pt 32) 

 

18  Langere route: u gaat LA door de tunnel (r. Rectum-Ypelo)   
19  Uit de tunnel direct RA:  Sluizendijk. Met de bocht mee naar links de 

 Sluizendijk volgen.  

20  Na ± 1km neemt u rechts een fietspad. Dit pad neemt u mee langs de 

 Regge. Aan het eind bent u bij knooppunt 91. 
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Hier kunt u kiezen om een extra lus van zo’n 7 km te fietsen. U komt dan 

bij Natuurgebied Dakhorst. We kunnen dit uitstapje van harte aanbevelen, 

zeker als u van vogels houdt. De beschrijving van deze optie leest u op de 

laatste pagina. Deze optie begint èn eindigt op dit punt. 

 

21  U gaat RA over de brug over de Midden Regge ter hoogte van ’t Ekso. 

Vanaf de brug gezien links van u (stroomopwaarts dus) komt hier de 

Eksosche Aa (het verlengde van de Nieuwe Graven en de Wierdense 

Aa) met het gezuiverde afvoerwater van Almelo en Wierden bij de 

Regge in. Vlak na dit punt (stroomafwaarts) komt ook de 

Entergraven vanuit Enter de Regge vullen. Deze laatste zwelt nu 

geleidelijk aan tot een echte rivier. 

22  Na de brug de 1e weg RA:  fietspad langs Leijerweerdsdijk.  

Let op de prachtige Meidoornhaag links. 

23  Op de splitsing RA  (r. knp 90) 

Let op de Oeverzwaluwwal langs de Entergraven. Vanaf mei gaan ze 

 nestelen. 

24  Daarna LA de brug over. Volg de asfaltweg tot het eind.  

25  Daar RA: r. Rijssen: Eversdijk.  

26  Eind van de weg RA: Witmoesdijk.   

27  We nemen de brug over de N347: Leijerweerdsdijk. Deze weg volgen. 

28  Op de kruising RA: Pelmolenweg. 

Rechts van u ziet u de Pelmolen. Hier is ook de ligplaats van de 

Enterse Zomp. Even bezoeken?  

29  Aan het eind RD: Wierdensestraat oversteken. 

30  Direct RA de fietstunnel in.  

31  In de tunnel RA r. Wierden. U komt op de Reggesingel en gaat RD. 

 (langs “Reggeburgh” en “Waypoint”).   

32  Na ± 100 m LA: Klokkendijk. 

* U volgt deze weg.  

33  Na het spoor fietst u door over het fietspad links. > Helemaal blijven 

 volgen. 
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Deze fietstocht is volledig herzien in april 2020. 

De route is 27 km lang, maar kan ingekort worden tot 18 km.  

Ook kunt u kiezen voor een extra lus van 7 km. Daarvoor is een 

verrekijker een aanrader. 

 

Het landschap en de wegenstructuur kunnen in de loop der tijd 

enigszins veranderen. Houdt u daarom ook het kaartje op de 

achterkant van het boekje in de gaten. 

Wij wensen u veel plezier en mooi weer tijdens uw fietstocht. 
 

 

 

In deze fietstochtbeschrijving vindt u een genummerde routeaanduiding 

en in cursief een beschrijving van markante of interessante punten. 

 

 

In de routebeschrijving worden de volgende afkortingen gebruikt:  

 LA = linksaf, RA = rechtsaf,  RD = rechtdoor,  r. = richting 

 

 

 

 

 

In het tweede deel van deze route fietst u langs de bovenloop van de Regge 

en een deel van de Midden-Regge. Als u een andere keer onze route 

‘Trappen langs de vistrappen’ fietst, heeft u vrijwel de hele Regge te 

pakken. Mooi om te zien hoe zo’n afwateringsrivier aanzwelt bij ieder 

stroompje dat er in uitmondt. Wij kunnen u dit van harte aanbevelen. 

 

 

 

 

 

1 

A  Voor de extra lus van 7 km gaat u vanaf dit punt verder over het 

 fietspad langs de Enterweg/Wierdensestraat.  

B  Blijf de route naar knooppunt 85 volgen. Het water rechts van u is de 

 Eksosche Aa.  

C  U komt bij de Ypeloschoolweg. (links ziet u de buurtschap Rectum, 

 rechts Ypelo) Oversteken en RD. 

D Aan uw linkerhand ziet u Natuurterrein Dakhorst.  

 Neem de tijd om te genieten van de vele vogels die op en rond het 

 water verblijven.  

E  Daarna gaat u terug en neemt u het fietspad over het kleine bruggetje 

 over de Eksosche Aa (richting knooppunt 86) 

F  Eind fietspad RA (dus niet richting knp 86!): Ypeloschoolweg 

G  Bij het Meestershuis RD: Broezeweg. U passeert de Doorbraak. 

 Doorbraak is een aangelegde beek van zo'n 13 kilometer lengte met 

 een dal van gemiddeld 75 meter breed. De beek en het omliggende 

 gebied moeten verdroging en wateroverlast tegengaan en vormt een 

 ecologische verbindingszone tussen de Sallandse Heuvelrug en 

 Noordoost Twente. 

H  Volg de Broezeweg met de bocht mee naar links. 

I  Eind RA: Ypeloweg.  Deze weg blijven volgen tot u over de  Regge gaat.  

J  Direct na de brug neemt u het fietspad RA (r. knooppunt 91) 

 U fietst nu langs de Boven-Regge. De rivier is hier nog erg smal, 

 maar zal weldra aanzwellen en flink breder worden zodra de 

 Eksosche Aa en de Entergraven in de Regge uitmonden. 

Deze route helemaal volgen tot knooppunt 91. 

 

 

Daar gaat u de brug over  

en leest u verder onder de omkadering op pagina 4 van dit boekje. 
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