
REGGEDAL MTB-ROUTE (GROEN)

ROUTE 19 km

Deze route, geheten Reggedal, gaat door het gelijknamige gebied Het Reggedal en bestaat
voor een deel uit nieuw aangelegde singletracks. De route is 19 km lang. De groene route is
een wat vlakkere route, met een paar heuvels in het Duivecatebos. De route is gemarkeerd met
groene MTB-bewegwijzering.
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Reggedal MTB-route (groen)



Reggedal MTB-route (groen)
Hoe kom ik bij het startpunt?
De route is te starten vanuit De Wilgenweard, Sportlaan 6 in Nijverdal of 	Landgoed Schuilenburg,
Schuilenburgerweg 54, 7447 RP in Hellendoorn		De route is soms verhard, gaat langs het riviertje de Regge en
bevat singletrails door het bos. Aan de westkant van de route volgt de route een deel van de paarse
mountainbikeroute Hellendoorn. Wanneer je groen en paars combineert heb je een route van 35 kilometer.
	Deze route is het hele jaar geopend.
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Reggedal MTB-route (groen)
19 km

De Wilgenweard
De Wilgenweard
Bij De Wilgenweard in Nijverdal kun je
kiezen uit een uitgebreid aanbod van
sportieve activiteiten en thematische
arrangementen. Maar ook van lekker eten
drinken in het Grand Café of op 1 van de
terrassen aan de Regge.

2 Landgoed Schuilenburg
Landgoed Schuilenburg
Landgoed Schuilenburg, aan de Regge
heeft een rijke historie als het gaat om
veldslagen en oorlogen. Van het kasteel zijn
slechts de verhalen bewaard gebleven,
maar de herbouwde contouren van de
gracht zijn nog wel te zien. Op het terras van
Schuilenburg kunt u genieten van een kopje
koffie.

https://schuilenburg.nl/ (Landgoed
Schuilenburg)

3 Vakantiepark Hellendoorn
Vakantiepark Hellendoorn
Ons gezellige vakantiepark, ideaal voor
jonge gezinnen, fietsers, wandelaars en
natuurgenieters, ligt in een veelzijdige
omgeving vol cultuur en natuur aan de voet
van Nationaal park de Sallandse Heuvelrug.
Graag verwelkomen wij u binnenkort als
gast op Vakantiepark Hellendoorn

Op Vakantiepark Hellendoorn vindt u twee
typen bungalows en kampeerplaatsen. In

> ontdek meer op de volgende pagina



het complete centrumgebouw vindt u talloze voorzieningen, waaronder een gezellig
restaurant Tante Stoof, een snackbar, overdekt zwembad met kinderbad, snelbruiner en
sauna. Tevens treft u op het park twee speelvijvers.

https://www.vakantieparkhellendoorn.nl/nl/ (Vakantiepark Hellendoorn)

4 Hotel Landgoed de Uitkijk
Kom onbezorgd genieten
Landgoed De Uitkijk bevindt zich aan de
rand van het Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug, op de grens met Twente. Deze
rietgedekte villa was, bijna een eeuw
geleden, een theehuis met een uitkijktoren.
Tegenwoordig is Landgoed De Uitkijk een
hotel restaurant waar puur genieten de
boventoon voert.

https://www.landgoeddeuitkijk.nl/ (Landgoed
de Uitkijk)
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