Fietsroute Trappen langs de vistrappen van de Regge
Deze route is ontwikkeld door Landschap Overijssel

Start- en eindpunt: NS-station Nijverdal
Afstand: 35 km (mogelijkheid om in te korten tot 25 km)
Fietsroute langs de Regge. Deze fietstocht laat u het gevarieerde gebied ten noorden van
Nijverdal ontdekken. De tocht brengt u langs verschillende Reggeherstelprojecten, zoals De
Groene Mal en Velderberg. De Regge krijgt zijn oude meanders terug en mag weer buiten zijn
oevers treden. Tijdens deze fietsroute kunt u deze nieuwe natuur op uw gemak bekijken. Net
als de stuwen en vistrappen die u onderweg tegenkomt. U fiets verder veelal door het
boerenland afgewisseld met nieuwe natuur en bos. Onderweg zijn vele mogelijkheden om op
een bankje uit te rusten of te picknicken. De route gaat langs meerdere verkooppunten van
koffie of ijs.
Routebeschrijving
1. Vanaf het NS-station neemt u de weg langs het busstation
2. Bij de spoorwegovergang rechtsaf, G. v.d. Muelenweg in.
3. Op de rotonde rechtdoor, de Regge oversteken.
4. Na 200 meter, bij paddenstoel 24095 linksaf, Jipkesbeltweg.
5. U slingert een keer links en een keer rechts. (doodlopende weg links laten liggen)
6. Aan het eind van deze weg de Collenstaartweg oversteken linksaf en direct weer rechtsaf,
de Overwaterweg.
7. Na 100 meter, linksaf het fietspad langs de Regge. U komt langs de stuw met vistrap
‘Overwater’.
8. Aan het eind linksaf, Overwaterweg, later wordt dit de Katenhorstweg.
9. Aan het eind van de Katenhorstweg gaat u rechtsaf de Hellendoornseweg op.
10. De eerste weg links, Heuversteeg.
11. Aan het einde van de Heuversteeg linksaf, Leemkampweg.
12. Voor het kanaal linksaf, Zuidelijke Kanaaldijk.
13. Deze weg gaat over het kanaal heen, Asfaltweg blijven volgen, Noordelijke Kanaaldijk.
14. Op de splitsing linksaf, Hancateweg Oost, u komt bij de tweede stuw met vistrap.
Routekeuze
U kiest voor de lange route (totaal 35 km) of voor de verkorte route (totaal 25 km) U komt dan
niet langs de derde vistrap bij Archem. Volgt u de lange route, ga dan verder bij punt 20.

Verkorte route
15. U vervolgt de Hancateweg Oost.
16. Aan het eind steekt u de Ommerweg over en gaat direct linksaf, Schaddenveldweg.
17. Daarna de eerste verharde weg (asfaltweg) rechtsaf, Knollenhaarsweg.
18. Voor het kanaal linksaf.
19. Tegenover de stuw linksaf, fietspad Boksloot. Ga nu verder bij punt 40.
Lange route
20. U gaat terug over de Hancateweg Oost.
21. Op de splitsing linksaf Hancateweg Oost.
22. Daarna eerste weg linksaf, Reefhuisweg.
23. Op de splitsing (bij de doodlopende weg) rechtsaf, is weg vervolgen , deze weg wordt
Meerseweg.
24. Op de vijfsprong rechtdoor, Meerseweg vervolgen.
25. U blijft de Meerseweg volgen, deze gaat over in de Meersendijk.
26. Op de splitsing, bij paddenstoel 22988, links aanhouden, Slenke.
27. Het water, de Linderbeek oversteken en direct linksaf langs de beek.
28. Net voor de overloop van de Linderbeek in de Regge links de brug over. (langs slagboom)
29. Langs de vistrap en de brug boven de stuw over. Zo komt u aan de andere kant van de
Regge.
30. Daar rechtsaf over het onverharde pad langs de Regge stroomafwaarts.
31. Bij de eerste brug, half-verharde weg linksaf, Marsweg.
32. Bij de splitsing linksaf, Marsweg.
33. Fiets tot aan de asfaltweg, ga daar linksaf, Beukenallee.
34. Op de T-splitsing linksaf, Doornsteeg.
35. Aan het eind van de Doornsteeg rechtsaf, Zandeinde.
36. U gaat onder de tunnel door en direct linksaf, Zandeinde.
37. Op de kruising rechtdoor, Glinthaar.
38. Tweede weg linksaf, Valkweg. Deze weg gaat over in een fietspad.
39. Ga over het kanaal en blijf het fietspad langs de Boksloot volgen.
Verkorte en lange route
40. Aan het einde van het fietspad rechtsaf, Schaddenveldsweg.
41. Eind van de weg linksaf, Steenhaarweg.
42. Na ruim een kilometer ziet u links de Boksloot weer, ga daar rechtsaf het fietspad op.
43. Aan het eind van dit fietspad linksaf.
44. De tweede afslag rechtsaf, Elerbergweg.
45. Via de fietssluizen en de Noordesweg komt u in Hellendoorn uit.
46. Aan het eind van de Noordesweg gaat u linksaf, Geerhard Boschstraat.
47. Na 100m. rechtsaf, Dorpsstraat.
48. Op de splitsing bij de molen rechtsaf, Ninaberlaan.
49. Na het dorpsbord Nijverdal linksaf, Meester Ponsteenlaan, deze gaat over in de
Oranjestraat en daarna in de Meyboomstraat.
50. Direct na de spoorwegovergang linksaf.
51. Volg deze weg tot aan het NS-station.

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

