Fietstocht omgeving Hellendoorn
Thema: Landschappen

Een fietsroute van 23 km leidt u langs de Regge, door diverse agrarische
gebieden, door bossen, over heuvels en langs esgronden.
Als u bewust rondkijkt, krijgt u een goede indruk van de oude en nieuwe
natuur en de omliggende cultuurlandschappen.

De Regge is bij Hellendoorn omgevormd tot een meanderende
natuurlijke rivier met een lengte van ongeveer 1,6 kilometer. Daar is het
waterschap Vechtstromen verantwoordelijk voor.
De gemeente Hellendoorn heeft in dit rivierdal tussen Woonzorgcentrum
De Blenke en ijsfabriek Ben en Jerry’s het project Koemaste gestalte
gegeven. Door de gemeente werd onder andere een nieuw fiets-,
wandel- en ruiterpad door het gebied aangelegd. Daarnaast zorgde zij
voor enkele recreatieve voorzieningen, zoals een aanlegsteiger en een
ligplaats voor een Enterse zomp. Door de aanleg van een nieuwe
fietsbrug over de Regge komt er ook een verbinding met het gebied
Kalvenhaar, eveneens een Reggeherstelproject.
In de Koemaste is naast de ijsfabriek een natuurspeelterrein Cool Nature
aangelegd. Het is een natuurlijk ingericht terrein met speelgelegenheden
en waterpartijen.
In een eerder stadium is er door gemeente en waterschap samen een
vissteiger gemaakt. Door verlegging van de Regge is deze steiger
inmiddels aan de oever van de Regge komen te liggen. Aan de andere
kant van de Regge is een steile oever gerealiseerd, die geschikt is voor
het nestelen van vogels als oeverzwaluw en ijsvogel.

http://ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal

De projecten Koemaste en Visschebelt lopen in elkaar over.
Samenwerking tussen gemeente en waterschap ligt daarom voor de
hand. Ook met Landschap Overijssel wordt intensief samengewerkt. Zij is
eigenaar van het nieuwe natuurgebied en doet hier het beheer. Langs
het gebied loopt een mooi fiets- en wandelpad. Vanaf deze route kan
men genieten van een graanakker, de poelen en grazende koeien en
paarden.
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20 Eerste weg RA Terhoeksweg.
21 Eind LA Tunnelweg.
22 Eerste verharde fietspad RA. (tegenover Landal De
Hellendoornse Berg)
23 Bij Klinkenbeltweg RD paddenstoel 72785.
24 Eerste fietspad LA richting Hotel Restaurant De Uitkijk.
Het fietspad gaat bij De Uitkijk over in een klinkerweg.
25 Eerste fietspad RA bij bord met ‘nrs. 9—15’.
Pas op: door zand is de bocht naar rechts altijd glad!
26 Einde LA Pastoor Rientjesstraat.
27 RA Hilgenbosweg.
28 Einde LA Zuid Esweg.
29 RA Jacob Kapteynstraat. Let op de 900 jaar oude kerk D’Oale
Grieze aan het eind links
30 LA Dorpsstraat.
31 direct RA Koestraat.

Start vanaf de parkeerplaats bij sporthal De Voordam
Koemaste 2d
7447 AV Hellendoorn.
LA=linksaf RA=rechtsaf RD=rechtdoor
1. Vanaf de parkeerplaats LA.
2. LA Kasteelstraat
3. Na 100 meter RA fiets/wandelpad.
Op kruising met N347 RD PAS OP drukke weg!

De bevolking van het zeer oude dorp Hellendoorn, gelegen
tussen de hellingen van de Sallandse Heuvelrug en het rivierdal
van de Regge, had eeuwenlang een vrij armoedig agrarisch
bestaan. Aanvankelijk was Hellendoorn niet meer dan een
aantal verspreide boerderijen rondom de oude dorpskerk.
32 Kruising: RD Damstraat.
33 Einde RA Voordamweg.
34 LA Koemaste.
Dit is het eindpunt van de fietstocht.

4. Op T splitsing RA, dit fietspad blijven volgen tot grote weg.
5. LA op fietspad.
6. Na de brug over de Regge LA. Dit is de Overwaterweg.
Paddenstoel 24311.

We hopen dat u genoten heeft van deze tocht.
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7. Na 70 m bij paddenstoel 24312 LA. Het fietspad langs de Regge
volgen tot paddenstoel 24313.
In de vorige eeuw is de meanderende (slingerende) Regge rechtgetrokken. Het water kon dan sneller wegstromen om wateroverlast voor
de landbouw te verminderen. Zo verbeterde ook de vaarroute voor de
platbodems (zompen) die de Regge gebruikten als vaarweg.
Eind vorige eeuw kwam het besef dat de snelle afvoer van water ook
nadelen had. Niet alleen werden de waterproblemen afgewenteld op
lager gelegen gebieden, ook het verdrogen van natuur- en landbouwgebieden werd een probleem. Besloten werd de Regge weer te
herstellen, zodat zowel de natuur, de agrarische sector, als ook recreatie
zo optimaal mogelijk kunnen profiteren. In 2000 is het Reggeherstelproject in gang gezet.
8. LA Overwaterweg, gaat over in Katenhorstweg. Links plukbomen.
9. Eind: Let op bij oversteken van voorrangsweg.
RA Hellendoornseweg (paddenstoel 24314) fietspad, verharde
weg en dan weer fietspad blijven volgen. Paddenstoel 24595.
10. Voor Pannenkoekenhuus/Blikkenmuseum Marle
LA Heuversteeg.
11. Bij paddenstoel 68731 LA Oost Dammarkesteege.
12. Bij paddenstoel 68730 RA: Marsdijk.
13. Verderop LA Klumperweg. De weg gaat over in een fietspad, dat
vervolgens weer overgaat in een verharde weg (Klumperweg).
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14. Ommerweg RD oversteken (voorrangsweg, pas op): Ossenkampweg.
Verharde weg wordt gravel-fietspad. Kruising onverharde wegen RD
(2x) Bij Natuurcamping Eelerberg (Tijd voor een koffiepauze met
heerlijk zelfgemaakt appelgebak? - open vanaf 1 april) wordt het een
verharde weg. U passeert de oude boksloot.
15. Steenhaarweg RD oversteken.
Bij paddenstoel 63689 fietspad volgen.
De hogere zandgronden van Salland hebben steeds meer last van
verdroging. Drinkwaterwinning, verlaging van de grondwaterstand door
de boeren en een versnelde afvoer van het oppervlaktewater zijn hier de
oorzaken van. De nieuwe Boksloot, waar u nu langs fietst, probeert deze
problemen te verminderen. Het water wordt vanaf het Overijssels Kanaal
naar de Eelerberg geleid. Hoe ernstig het verdrogingprobleem is, kunt u
zien aan de bossen aan de andere kant van het pad. De walletjes in dit
bos zijn rabatten. Hier was het vroeger te nat om bomen aan te planten.
Door de aarden walletjes stonden de bomen niet helemaal in het water.
Nu is het grondwater in dit bos veel lager. De lagere delen naast de
rabatten staan droog. Kijk maar eens naar het waterpeil van de
infiltratiebekkens. Vroeger stond het water blijkbaar ruim 2 meter hoger!
16. Einde fietspad LA paddenstoel 63692.
17. Na 50 m RA. Fietspad.
Einde fietspad LA.
18. In bocht rechts aanhouden en Kathuizenweg blijven volgen.
19. Einde LA Luttenbergerweg - richting Hellendoorn.
Dit gebied heet Hellendoornse Broek. De naam Broek geeft aan dat
het hier destijds erg nat was. Het was een gebied met veel
weidevogels. Daar is vrijwel niets meer van over.
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