‘Achter de berg’
Een fietstocht door het boerenland naar Luttenberg

Deze 30 km lange fietstocht is
opnieuw beschreven in maart 2022.

IVN Hellendoorn-Nijverdal

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
We starten de fietstocht bij het NS-station in Nijverdal.
Verlaat het station met de RK-kerk in de rug.
Neem het fietspad RA
Op de splitsing van fietspaden: RD.
Neem het tunneltje en direct daarna LA (terug dus) en meteen
RA. U rijdt op het fietspad langs de G vd Muelenweg.
Bij de rotonde RD.
Na 50 meter LA bij De Wilgenweard, Sportlaan.
De weg gaat over in een fietspad dat u langs een oude
Reggemeander voert, die vroeger in gebruik was als
zwembad.

Bij bocht in fietspad links aanhouden
Vervolgens tussen twee rood-witte palen door, fietspad
vervolgen
Links ziet u het botenhuis voor de zomp. Een zomp is een
boot met platte bodem en zeer geringe diepgang. Met deze
boten werd in de vorige eeuw over de soms bijna
drooggevallen Regge gevaren richting Zwolle.

RA Duivecatelaan
Na 100 meter halfverharde weg LA
U fietst hier door het ‘Doktersbos’, genoemd naar dokter
Moquette die dit landgoed begin vorige eeuw in bezit had.

LA het rode fietspad en over de Reggebrug.
RA oversteken naar Jipkesbeltweg
Op viersprong met doodlopende wegen LA, weg helemaal
uitrijden.

RA asfaltweg met rode fietsstrook, Meester Ponsteenlaan
Aan het eind de Ninaberlaan/Joncheerelaan oversteken
RD smal pad achter het herdenkingsmonument ‘40-‘45 langs.
LA asfaltweg.
RA Reestpark
Na de oorlog zijn hier een 40 tal dubbele woningen
gebouwd als noodwoning. De huizen waren zeer klein, geen
bovenverdieping, stalen kozijnen en niet geïsoleerd dus erg
tochtig en koud. Toch zijn de meeste nog tot in de jaren 70
bewoond geweest. Er rest nog een blok van twee dat u
meteen aan uw rechterhand ziet.

Aan het eind: Helmkruidlaan oversteken, RA fietspad nemen.
Rotonde RD G. van der Muelenweg

Langs de manege fietsen.
RD Pastoor Rientjesstraat
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RA bij informatiebord en bank
Geniet van het uitzicht als u over de brug fietst. In deze
omgeving zijn ingrepen in het landschap gedaan om de
rivier de Regge opnieuw te laten meanderen.De vele
bochten zorgen ervoor dat het water meer ruimte heeft en
dus langer vastgehouden wordt in het gebied.
Hierdoor krijgen lager gelegen delen van ons land minder
last bij veel regenval. Er is door deze ingrepen prachtige
nieuwe natuur ontstaan.

Na de Meester Tijhuisweg: fietspad RA nemen.
Einde bij het NS Station
We hopen dat u ook genoten heeft van de prachtige natuur in onze
mooie omgeving.
Op onze website vindt u meer fietstochten.
www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal
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RD Ommerweg oversteken. Fietspad volgen
Zin in een lekkere gerookte forel?
RD Bij vijfsprong kruising oversteken, de Nieuwe Twentseweg
vervolgen
LA Schuilenburgerweg. Paddestoel 20516 Ri Daarle
Aan uw rechterhand 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.
Bij het houten bruggetje, net voorbij de boomgaard (waar u
in de nazomer gratis valfruit mag rapen), 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.
Over de brug: RA Katenhorstweg
RD Katenhorstweg gaat over in Overwaterweg.
RA fietspad bij parkeerplaats.
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 ‘verticalslot’ type, kunnen ze tegen de sterke stroming in toch
stroomopwaarts zwemmen. Tellingen hebben uitgewezen
dat de dieren er veel gebruik van maken.
Na de stuw: fietspad vervolgen

Van 1923 tot 1929 was Antonius Egbertus Rientjes pastoor in
Hellendoorn. Als bevlogen historicus schreef hij een groot
aantal boeken en artikelen over de gemeente Hellendoorn.
In 1935 verscheen van zijn hand het boek ‘Op wandel in en
om het oude dorp Hellendoorn’.
Hij beschreef in het boek niet alleen het landschap, maar
gaf ook gedetailleerde historische informatie over
bijvoorbeeld middeleeuwse roofridders en de ‘gevaren’
van de doowegen. De door Rientjes beschreven
wandelingen kunnen vandaag de dag nog allemaal gemaakt
worden. Het boek is in 2005 opnieuw uitgegeven onder de
titel ‘Op wandel / historische wandelingen door
Hellendoorn en omgeving’.
LA Hellendoornse Bergweg (volg het fietspad)
Meteen rechts ziet u een gedeelte van de Hellendoornse
es. In vroegere jaren was de es door verschillende boeren
uit het dorp als bouwland in gebruik. Door het steeds
maar weer opbrengen van de mest uit de potstallen
ontstond er een zeer vruchtbare grond.
Nu is de grond voornamelijk in gebruik bij particulieren.
Helaas ontstaan er nogal eens ongewenste situaties zoals
opslag van hooi, mest e.d. Ook het oprichten van
verschillende bouwwerken doet het landschap geen goed.
RD bij paddenstoel 20152
We gaan nu de berg beklimmen, naar ‘achter de berg’.
In het dialect: ‘achter’n barg’.
LA Klinkenbeltweg (bij padd.st. 20151)
RA bij padd. st. 72785
LA vóór Landgoed De Hellendoornse Berg.
Dit is een Landal Greenpark met 220 vakantiehuizen.
Tweede weg RA Schippersweg
RA Koersweg gaat over in Broekweg

‘Broeken’ zijn laag gelegen gronden.
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LA Schotweg
Bij nr. 9 kunt u rusten op een bankje. U mag hier rondkijken
bij het Kabouterpad, Hazenpad en Koeland.

Vóór u afslaat kunt u eerst nog een bezoek brengen aan
museum ‘De Laarman’, dat 100m verderop aan de
Butzelaarstraat ligt. In het museum ligt het accent op de
vroegere landbouwmethoden.

LA Stationsweg
na 50 meter RA Veldhuisweg
RA Bloemenkampsweg
RD Knikkenweg, zandweg.
RD Heuvelweg, deze weg blijven volgen
RA Harmelinkstraat, over het parallelweggetje.
Op de hoek van de Harmelinkstraat en de Butzelaarstraat
vindt u de Lourdesgrot.
De Lourdesgrot is een replica van de grot bij de Franse
plaats Lourdes.
De bouw van de grot is te danken aan pastoor Petrus
Butzelaar. Deze pastoor besloot, toen Paus Pius X begin
vorige eeuw de Sacramentsdag als katholieke feestdag
afschafte, met een processie door het dorp deze traditie in
ere te houden.
Om de processie meer luister bij te zetten werd in 1915
langs het pad de Lourdesgrot gebouwd.
De grotwand werd opgetrokken uit gaas, steen en cement
met een nis voor het Mariabeeld met rozenkrans.
Tot 1962 vonden de processies in Luttenberg plaats met
aan het eind van de processietocht als letterlijk en
figuurlijk hoogtepunt de Lourdesgrot.
In de grot is in 1950 een plaquette aangebracht als dank
voor de behouden thuiskomst van alle 20 Indiëgangers uit
Luttenberg.
In 1975-1976 is de grot gerestaureerd.
RA Butzelaarstraat
LA Vondervoortsweg
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RD Vondervoortsweg vervolgen, gaat over in Kathuizenweg
LA Kathuizenweg
Links aanhouden op driesprong.
RA Fietspad langs nieuwe Boksloot. Kathuizenweg.
LA op asfaltweg (Veldhuizenweg)
RA na 30 meter: fietspad langs Boksloot
Deze nieuwe Boksloot is uniek: hij voert namelijk geen
water af, maar brengt water hogerop naar de drogere
gebieden bij Haarle. Dat omhoog stromen gaat uiteraard
niet vanzelf. Verderop komt u langs een enorm gemaal,
dat u overigens nauwelijks kunt zien: hij ligt verscholen in
het bos langs de Steenhaarweg.
RA Steenhaarweg Paddestoel 63689/001 Ri Hellendoorn
Op de hoek van de Steenhaarweg en Veldhuizenweg vindt u
de oorsprong 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
bemesten.
LA Veldhuizenweg
RA Eelerbergweg richting Hellendoorn (Paddenstoel 23019)
LA Fietspad Nieuwe Twentseweg
Deze weg is een deel van de oude postkoetsverbinding uit
de 19e en 20e eeuw van Zwolle naar Twente.
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