
Trappen langs de vistrappen 
Een fietstocht langs drie vistrappen in de Regge ten noorden 

van Nijverdal. En als toetje is er nog een bijzondere vistrap in het 
kanaal aan dit rijtje toegevoegd. 

 
Deze fietstocht wordt regelmatig gecontroleerd en herzien. 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. 

 

De lengte van de totale fietstocht is ± 38 km. In dat geval trapt u 

achtereenvolgens langs vier verschillende vistrappen: Overwater, 

Hancate, Archem en Stuw Hancate. 

 

U kunt de rit inkorten tot ± 25 km, waardoor u de vistrap bij Archem 

mist. 

Onderweg hebt u veel mogelijkheden om even op een bankje uit te rusten 

of te picknicken. Ook komt u langs verkooppunten van koffie of ijs. 

 

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

 

 

In deze fietstochtbeschrijving vindt u een 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. 
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weg RA: Eelerbergweg.  
Let u op. Na ± 0,5 km ziet u rechts van de weg drie 
(gerestaureerde) grafheuvels uit de bronstijd, ver vóór onze 
jaartelling.  

Op de kruising RD 
Door de fietssluizen komt u via de Noordesweg in dorp Hellendoorn. 
Eind LA: Geerhard Boschstraat.  
Na 100 m RA: Dorpsstraat.  
Op de splitsing bij de molen RA: Ninaberlaan.  
Na het dorpsbord Nijverdal LA: Meester Ponsteenlaan, gaat over in 
Oranjestraat.  
Eind RA : fietspad.  Direct erna LA (F35) 
U bent terug bij het NS station Nijverdal. 
 

 

We hopen dat u genoten heeft van deze fietstocht en van onze 
prachtige omgeving. Reacties over deze fietstocht horen wij graag via  
tonkappert52@gmail.com   
 
 
 
 
Deze fietstocht is gemaakt door het IVN, 
afdeling Hellendoorn-Nijverdal. 

ivn.nl/hellendoorn-nijverdal 

 
 
Op onze website vindt u nog andere zeer fraaie fietstochten. 
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Bij het houten bruggetje ziet u de vloer van de oude 
watermolen. Tijdens de “opknapbeurt” vanaf 1998 zijn op dit 
terrein diverse opgravingen gedaan, waarbij o.a. oude munten, 
wapens en potscherven zijn gevonden. 
 

Na het bezoek aan Schuilenburg: Hellendoornseweg oversteken en de 
tegenoverliggende weg in: Marsdijk. Aan het eind: rechts aanhouden.  
Daarna na 50 m: RA: West Dammarke steege. Deze volgen over de 
Regge.  
Eind LA, r. Daarle/Den Ham. (paddestoel 68731) 

(Mogelijkheid voor koffiestop in het “Koffiehuus”, met dieren en 
speelgelegenheid voor de kinderen,  door 300 m naar rechts te 
fietsen, na koffiestop weer terug naar de route) 

Eind van de Heuversteeg LA: Leemkampweg. 
Voor het kanaal LA: Zuidelijke Kanaaldijk.  
Kanaal oversteken LA: Noordelijke Kanaaldijk.  
Op de splitsing LA: Hancateweg Oost.  
Na een paar minuten zijn we bij de 2e stuw met vistrap. Korte pauze? 
  

Bij Hancate kruist het Overijssels Kanaal de Regge. Vanwege 
het hoogteverschil mag het water niet samengevoegd worden. 
Het waterschap weeft het Kanaal eerst onder de vistrap door en 
dan over de rest van de Regge heen. 
Om hoogteverschillen te overbruggen en om het waterpeil te 
regelen gebruikt het waterschap stuwen. De brede waterval in 
de Regge is een stuw. Voor vissen is ook hier een vistrap, die het 
waterschap aanlegde naast de stuw. Zo kunnen vissen 
paaigebieden stroomopwaarts bereiken.  Bij hoog water kan 
ook het kanaalwater overstromen naar de Regge. 

 
Na de pauze maakt u een routekeuze. U kiest voor de lange route 
(totaal 38 km) of voor de verkorte route (totaal 25 km). In het laatste 

geval komt u niet langs de 3
e 

vistrap bij Archem.  
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Beide routes komen weer op één punt samen.  
 
Verkorte route:  
U vervolgt uw route over de Hancateweg Oost.  
Eind: Ommerweg oversteken en direct LA: Schaddenveldweg.  

Daarna 1
e 

verharde weg RA: Knollenhaarweg. Voor het kanaal LA. 
Tegenover de stuw, LA: fietspad Boksloot. Let op: Bij de stuw in het 
kanaal is voor de vissen een bijzondere vistrap met acht kamers 
gebouwd. 
 
Lange route:  
Vanaf de pauzeplek gaat u het fietspad langs de Regge op. Deze steekt 
de Regge over. U blijft met de Regge rechts van u fietsen (2000 m) tot 
u rechts een metalen brug ziet: de Regge oversteken. Daarna fietspad 
blijven volgen tot de plek waar de Linderbeek in de Regge stroomt. 
Hier zijn we bij de derde vistrap, die nu (2020) helaas buiten gebruik is. 

Deze vistrap is de oudste in Twente, het werkgebied van het 
voormalig waterschap Regge en Dinkel, nu waterschap 
Vechtstromen. Wat heet oud: hij is gebouwd in 1989. De 
techniek is anders dan bij Overwater en Hancate: hier is een 
echte trap te zien. Neemt u hier pauze om even rustig rond te 
kijken. De oude vistrap is nog rechts te zien, maar de stuw is 
hier recentelijk helemaal veranderd. 

Fietspad vervolgen tot verharde weg. Daar LA.  
Na 75 meter LA de Archemerbrug oversteken en fietspad langs de half-
verharde weg volgen in westelijke richting. 
 Aan het eind LA: Marsweg.  

Na 200 m ziet u, in de bocht naar rechts, aan uw linkerhand de 
vogelkijkplaats “West-Regge De Belte”. Toch even kijken, je 
weet maar nooit (o.a. nest met ooievaar).  
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Weg vervolgen.  
Eind LA: Beukenallee (asfaltweg).  
Na 500 m LA: Doornsteeg. Deze weg slingert zich door een fraai 
boerenlandschap.  
U gaat met de bocht mee naar links en vervolgt de Doornsteeg.  
Aan het eind RA: Zandeinde. U gaat onder de tunnel door en direct LA: 
Zandeinde. Op de kruising RD: Glinthaar.  
2e weg (dus niet het fietspad volgen) LA: Valkweg, deze weg gaat over 
in een fietspad over het kanaal. Dat fietspad blijven volgen: Boksloot. 
Bij de stuw in het kanaal is voor de vissen een bijzondere vistrap met 
acht kamers gebouwd. 
Verkorte en lange route samen:  

Deze nieuwe Boksloot is uniek: hij voert namelijk geen water af, 
maar brengt water hogerop naar de droge gebieden aan de 
voet van de Sprengenberg bij Haarle. Dat omhoogstromen gaat 
uiteraard niet vanzelf. Verderop komt u langs een enorm 
gemaal, die u overigens nauwelijks kunt zien: hij ligt verscholen 
in het bos langs de Steenhaarweg.  

Eind fietspad RA: Schaddenveldsweg.  
Eind LA: Steenhaarweg. Na ± 1 km ziet u links de Boksloot weer. Daar 
gaat u RA over het fietspad langs de Boksloot.  
Eind LA r. Hellendoorn: Nieuwe Twentseweg, gaat over in 
Veldhuizenweg.  

Deze weg is een deel van de oude weg tussen Zwolle en Twente. 
Als u een klein stukje de Steenhaarweg aan uw linkerhand in 
gaat, ziet u rechts van u in het bos het begin van de oude 
Boksloot, rond 1864 gegraven voor de afwatering van het 
destijds extreem natte gebied. In die begintijd werd er met 
zogenaamde “bokken” gevaren (kleine platte schuitjes, door 
paarden getrokken). Ze voerden o.a. stadsmest uit Zwolle aan 
om de Eelerberg te ontginnen.  
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Start:   
De route start bij het NS-station te Nijverdal. 
Verlaat het station aan de noordzijde (dus met de RK-kerk in de rug) 
Neem het fietspad F35  RA 
Op de splitsing van fietspaden: RD. 
Neem het tunneltje en direct daarna LA (terug dus) en meteen RA. U 
rijdt op het fietspad van de  G vd Muelenweg.   
Op de rotonde RD.  
We steken de rivier de Regge voor de eerste maal over.  
Na ± 200 m bij paddestoel 24095 LA: Jipkesbeltweg.  
U slingert links en een keer rechts (doodlopende weg negeren) 
Aan het eind: Collenstaartweg oversteken, LA  
en direct weer RA: Overwaterweg. 
Na ± 100 m LA: fietspad langs de Regge. Deze rechtdoor blijven volgen. 

U komt langs de stuw met vistrap “Overwater”. Let u op de 
hoogte van het verval bij de stuw. Vissen kunnen nooit de 
hoogte van de stuw in één keer nemen, tenminste niet 
stroomopwaarts. Via de vistrap, het zogenaamde “vertical-slot” 
type, kunnen ze tegen de sterke stroming in toch stroom-
opwaarts zwemmen. Tellingen hebben uitgewezen dat de 
dieren er veel gebruik van maken. 

Aan het eind gaat u LA: Overwaterweg, deze wordt Katenhorstweg, u 
gaat RD.  
Eind: oversteken en LA: Hellendoornseweg. Pas op: drukke weg! 
Regge oversteken. Aan uw linkerhand vindt u het oude kasteelterrein 
Schuilenburg, een bezoekje waard. 

Schuilenburg (12e eeuw) was net als het Muiderslot en slot 
Loevestein een versterkt kasteel, omgeven door water. Op het 
terrein ziet u de oude slotgracht met de brug (let op het 
originele bruggenhoofd onderaan) en een stukje van de muur 
die aangelegd was om het water buiten te houden.  
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Een in te korten fietstocht van ±38 km langs drie vistrappen 

 


