Rijden rond de Regge
van Hellendoorn naar Den Ham

Een fijne fietstocht van ongeveer 35 km van dorp Hellendoorn
via het Reggedal naar Den Ham, langs de nieuwe
Reggeprojecten en door de uitlopers van de
Sallandse Heuvelrug terug.

De Hellendoornse en streekdichteres Johanna van Buren dichtte in
1928:

O darpien, mien darpien
Wat lig iej doar mooi!
De roo en de goldgelle
Blae zint oew tooi
Ik stoa op den barg
Ik kieke noa oew
O, darpien, mien darpien
Wat mooj ziej toch noew!
Hellendoorn is een eeuwenoud dorp, zoals valt af te leiden uit
archeologische vondsten en grafheuvels. In de archieven duikt de
naam Hellendoorn of Hellender pas veel later op, voor het eerst in
het jaar 1078.
In dit dorp, prachtig centraal gelegen in Overijssel in de natuur bij de
Sallandse Heuvelrug, werkt een grote groep vrijwilligers in de
Stichting Oald Heldern - de Noaberschop om de cultuurhistorie
levend te houden.

Deze IVN-fietstocht is herzien in mei 2020. Het landschap en de
wegenstructuur veranderen voortdurend. Houdt u daarom ook het
kaartje op de achterkant van dit boekje in de gaten.

37. Na 3 km RA Knollenhaarweg
38. Bij kanaal LA
39. Na 200 m LA fietspad langs de Boksloot
40. Einde fietspad RA Schaddenveldsweg (padd.st.: 62784 – 001)
41. Einde LA Steenhaarweg
42. Bij begin bos RA fietspad langs Boksloot
43. Einde LA Veldhuizenweg
Wie niet wil klimmen:
Na 2 km RA Eelerbergweg
Sanatoriumlaan oversteken en verder met 50.
44. Na 50 m RA fietspad Kathuizenweg
45. Einde LA Kathuizenweg
46. Na 100 m LA Sanatoriumlaan
47. Helling op voorbij Kronnenzommer
48. Helling af ....... Let op!
49. Onder aan de helling RA Noord Esweg
50. Bij dorp LA Huurmansweg.
51. RA Woertheweg
52. Finish
Een ijsje verdiend!

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

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.
Afkortingen:
LA=linksaf, RA=rechtsaf, RD=rechtdoor, r.=richting
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Op onze website vindt u meer mooie fietsroutes:
www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal/fietstochten
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31. Op driesprong LA Doornsteeg (padd. st. 24293
32. Doornsteeg blijven volgen
33. Einde weg LA Grefeldijk Grondmanshoeve
34. Einde doodlopende weg: RA Fietspad
Het eerste omvangrijke Reggeherstelproject was de
Velderberg. Bij de Velderberg stroomt sinds de zomer van 2006
weer water door oude Reggearmen die een kleine honderd jaar
geleden werden dichtgegooid. Al in 1998 kreeg Vereniging
Natuurmonumenten hier een uniek gebied in eigendom.
Dankzij intensieve samenwerking tussen Waterschap Regge en
Dinkel, Natuurmonumenten, provincie Overijssel, Landschap
Overijssel en de gemeenten Hellendoorn en Ommen is hier in
2006 een schitterend project gerealiseerd waarbij water en
natuur alle ruimte kregen. De Regge stroomt door zijn oude
loop en is weer een dynamische, levende rivier geworden. U
kunt genieten van dit verrassende natuurgebied.
Bij het uitzichtpunt dat hier is gemaakt, kunt u genieten van
een typisch Nederlands rivierdal. Wie weet ziet u wel een
IJsvogel voorbij flitsen.

1.

Wie was Klepperderk?
Een klepperman is een nachtwacht die in vroeger tijden met
een klepper de ronde deed en daarbij riep hoe laat het was.
Ook fungeerde hij in veel plaatsen als brandwacht en
dorpsomroeper. Met de klepper maakte hij een luid en
indringend geluid.
2.
3.

Stopt u even om de twee informatieborden te lezen die in het
gebied zijn geplaatst.
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U fietst de Woertheweg in
Na 300 m RA Molenweg
Molen De Wippe
In de dertiende eeuw werden er in
Nederland voor het eerst windmolens
gebouwd. Op het platteland had de adel het
alleenrecht om molens te bouwen, waar de
bewoners verplicht hun graan moesten laten
malen. Maar na het opheffen van de adellijke privileges in
1798, mocht iedereen een molen bouwen. In de negentiende
eeuw werden er in Nederland dan ook veel nieuwe molens
gebouwd. In en nabij Hellendoorn stonden rond 1850 acht
molens: Schuilenburg, de Korenaer (tegenwoordig De Hoop),
de Lemelermolen aan de Kooiweg, de Hellendoornsche
Molen, nu De Wippe, de Noetselermolen in Nijverdal en de
molens in Haarle, Daarle en Marle. Tegenwoordig bestaan
alleen De Hoop en De Wippe nog. Van de Noetselermolen
rest alleen de stenen voet.

De ingrepen hier bij de Velderberg maken deel uit van een
omvangrijk herstelproject waarbij waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Hierdoor krijgt het Reggedal
veel nieuwe kansen. Ook andere delen van de Regge worden de
komende jaren aangepakt.

35. Einde fietspad RA Hancateweg-Oost. U passeert de stuw Hancate.
36. Ommerweg recht oversteken en na 50 m LA Schaddenveldsweg.

Start: Dorpsstraat in het centrum van dorp Hellendoorn
tegenover Albert Heyn: beeld van Klepperderk

4.
5.
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Ommerweg LA en meteen RA Jan Karkdijkstraat
Na 50 m LA Elerweg. Gaat over in fietspad. Haersingel recht
oversteken: Elerweg. Deze weg helemaal uitfietsen.

6.
Einde weg RA Olthofsweg
7.
LA Marsdijk
8. Na 50 m RA West Dammarke steege. U komt over de fietsbrug langs de
‘Tatums’ een van de Reggeherstelprojecten.

24. RD Grotestraat. Langs de kerk.
Het Middendorpshuis
De oudheidkamer is gevestigd in een voormalig gerenommeerd
horecapand dat zijn oorsprong vindt in de 16e eeuw: Het
Middendorpshuis aan de Grotestraat 4 te Den Ham.
In het Middendorpshuis is ook het Expositiehuis gevestigd waar
door het jaar heen verschillende tentoonstellingen worden
georganiseerd. Tevens is er de plaatselijke VVV gevestigd.

De Regge heeft hier met de realisatie van het Reggeherstelproject de Tatums weer de ruimte gekregen. Ruimte voor water
en ruimte voor nieuwe natuur. De gekanaliseerde Regge is in dit
project omgevormd worden tot een meer dynamische en
veerkrachtige rivier. De aanliggende landbouwpercelen zijn
natuurlijk ingericht en zullen in natte periodes weer deels
overstromen. Met de aanleg van o.a. nieuwe wandelpaden en
een brug zijn er tevens betere recreatieve mogelijkheden
ontstaan. De ingrepen in dit gebied maakten deel uit van een
omvangrijk herstelproject van de Regge waarin waterberging,
natuurontwikkeling, landbouw en recreatie hand in hand gaan.

9. Einde LA Heuversteeg, Paddenstoel 68731/001
10.Einde RA Leemkampweg
11.Einde LA Hammerweg
12.Over het Overijssels Kanaal RA Noordelijke Kanaaldijk
13.Tweede weg LA Middenweg gaat over in Linderdam Zuid
14.De weg gaat over in een zandweg. Net daarvoor gaat u RA: Linderdam
Zuid, gaat over in fietspad
15.Einde Fietspad RA Linderdam Noord
16.Einde LA Zomerweg. U komt over de Linderbeek. Blijft RD volgen.

Vriezendijk oversteken. Let op!
17.Weg vervolgen tot in centrum Den Ham
18.Aan het eind LA Dorpsstraat
19.Ra Slingerweg
20.Aan het eind LA Molenstraat
21.LA Voorstraat
22.Voorstraat links aanhouden
23.Brink. Rechts aanhouden
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Wilt u weten welke tentoonstelling of expositie er in het
Expositiehuis is, kijk dan op de website van het Expositiehuis:
www.expositiehuisdenham.nl
In de oudheidkamer wordt de geschiedenis van Den Ham en
Vroomshoop via verschillende thema’s in beeld gebracht.
Binnenkort zal er op de site www.okv-den-ham-vroomshoop.nl
een filmpje te zien zijn over Het Middendorpshuis dat u een
impressie geeft van een interessante ontdekkingstocht door de
tijd van het oude Den Ham en het jongere geïndustrialiseerde
Vroomshoop.

25.
26.
27.
28.
29.

RA Roggestraat gaat over in Ganzenmars
LA Leertendijk
RA Ommerweg
LA Slenke
Voor brug RA Marsweg. Links van u de Linderbeek, die even
verderop uitstroomt in de Regge. Hier even pauzeren?
29a asfaltweg vervolgen, over de Regge, volg het betonnen fietspad
29b einde weg LA
Aanrader: bezoek het Observatiescherm in de bocht. Ooievaar op
het nest?
30. Op asfaltweg LA (Paddenstoel 20052)
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