
SMAAK EN VERMAAK HELLENDOORN

ROUTE 38 km

Maak kennis met de rivier de Regge. Een mooie afwisselende route met slingerende fietspaden
langs de rivier de Regge, het open coulissenlandschap met de prachtige doorkijkjes,
afgewisseld met de bossen van de Sallandse Heuvelrug en de gezellige dorpen Hellendoorn en
Den Ham.
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Smaak en Vermaak Hellendoorn



Smaak en Vermaak Hellendoorn
Hoe kom ik bij het startpunt?
De route wordt beschreven vanaf Landgoed Schuilenburg, Schuilenburgerweg 54, Hellendoorn. Maar natuurlijk
kunt u op elke gewenste locatie op de route beginnen.

1 Landgoed Schuilenburg

>= 100 meter van route vandaan

15 Fietsknooppunt 15

37 km

2 Pannenkoekenhuus Marle

38 km

Bij (voor) het Pannenkoekenhuus Marle
linksaf de Heuversteeg in fietsen, rechts
aanhouden en Heuversteeg volgen. Daarna
einde weg linksaf de Leemkampweg in.
Hier de route volgen naar knooppunt 4.

>= 100 meter van route vandaan

4 Fietsknooppunt 4

38 km

85 Fietsknooppunt 85

38 km

3 Fietsknooppunt 3

38 km

SVR camping & Boerderij/appart...

38 km

18 Fietsknooppunt 18

38 km

18 Fietsknooppunt 18

38 km

80 Fietsknooppunt 80

38 km

4 Velderberg

38 km

85 Fietsknooppunt 85

38 km

5 Restaurant de Hazelaer

38 km

7 Fietsknooppunt 7

38 km

1 Fietsknooppunt 1

38 km

19 Fietsknooppunt 19

38 km

9 Fietsknooppunt 9

38 km

6 De Marsdijk, Hellendoorn

38 km

15 Fietsknooppunt 15

38 km

8 Fietsknooppunt 8

38 km

13 Fietsknooppunt 13

38 km

> ontdek meer op de volgende pagina



Vervolg route

7 Dorp Hellendoorn

38 km

Gerrit Valk's Bakkerij en IJsmuseum

38 km

9 The heArtshop

38 km

10 Boerderijwinkel Weidehuus

38 km

11 Museumboerderij Erve Hofman

38 km

12 Korenmolen de Hoop

38 km

28 Fietsknooppunt 28

38 km

13 Botenhuis Enterse Zomp

38 km

17 Fietsknooppunt 17

38 km

14 Fietsknooppunt 14

38 km

15 Fietsknooppunt 15

37 km

Einde van de route



Smaak en Vermaak Hellendoorn
38 km

1 Landgoed Schuilenburg
Landgoed Schuilenburg
Landgoed Schuilenburg is een heerlijke
pleisterplaats voor wandelaars en fietsers.
Strategisch gelegen op knooppunten van
wandel- en fietsroutes. Met de fluisterbootjes
in de haven, de boomgaard als picknickplek
en de sfeervolle wagenschuur. Proef de
sfeer van vroeger.

Landgoed Schuilenburg vormde in een ver
verleden het decor voor vele veldslagen.

Openingstijden
Vanaf de meivakantie t/m juni: wo t/m zo 11.00 - 17.30 uur. Juli en augustus: di t/m zo
10.30 - 17.30 uur. September do t/m zon 11.00 - 17.30 uur.

http://www.schuilenburg.nl/ (Landgoed Schuilenburg)

2 Pannenkoekenhuus Marle
Pannenkoekenhuus Marle
LET OP. Alleen open op afspraak.
Pannenkoekenhuus Marle heeft een ruime
keuze aan pannenkoeken. Tevens is er het
Nationaal Blikkenmuseum gevestigd met
meer dan 11.000 oude blikken. De oudste
dateert uit 1849.

https://www.pannenkoekenhuusmarle.nl/
(Pannenkoekenhuus Marle)

> ontdek meer op de volgende pagina



SVR camping & Boerderij/appartementen De
Regge-Vallei

SVR camping &
Boerderij/appartementen De
Regge-Vallei
Op de grens van Salland en Twente ligt te
midden van stuwwallen, kronkelende
weggetjes en groene weilanden "De
Regge-Vallei".

4 Velderberg
Velderberg
In natuurgebied Velderberg is Waterschap
Regge en Dinkel in 2005 begonnen met het
herstel van oude rivierbeddingen van de
Regge. Op een topografische kaart is aan
de loop van de oude gemeentegrenzen
goed te zien hoe bochtig de Regge vroeger
was. De oude situatie is zo veel mogelijk
teruggebracht.

5 Restaurant de Hazelaer
Restaurant de Hazelaer
Pure verwennerij in het buitengebied van
Hellendoorn. Bij restaurant De Hazelaer
(gelegen op vakantiepark Hof van Salland)
geniet u dagelijks van koffie, thee, andere
drankjes en appeltaart. De keuken is van
donderdag t/m maandag open voor lunch en
diner, met volop streek- en
seizoensgerechten.

Openingstijden
Openingstijden keuken: do t/m ma 12.00 uur - 21.00 uur (di en wo gesloten; tijdens
(school)vakanties extra open)

> ontdek meer op de volgende pagina



https://www.restaurantdehazelaer.nl/nl (De Hazelaer)

6 De Marsdijk, Hellendoorn
Marsdijk, Hellendoorn
Vanaf landgoed Schuilenburg gaat een
lange rechte weg naar het noordwesten.
Vanwege de ligging van de weg in het
vochtige natte gebied tussen de Regge en
de Heuvelrug heette de weg vanouds de
Marsdijk. Mars is de aanduiding van
vochtige zandgronden die vooral als weiland
en hooiland gebruikt werden.

Tegenwoordig is het ook de scheiding
tussen het natuurgebied langs de Regge en
het boerengebied meer landinwaarts. In het natuurgebied liggen talrijke meanders van de
Regge die vroeger waren afgesneden om de Regge sneller zijn water kwijt te laten raken.

In de afgelopen jaren is het gebied door de provincie aangewezen als Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Vervolgens heeft het waterschap samen met Landschap
Overijssel en de gemeente Hellendoorn het gebied heringericht voor water en natuur. En
natuurlijk als zeer geliefd uitloop- en recreatiegebied.

7 Dorp Hellendoorn
Dorp Hellendoorn
Gezellig dorp met o.a. diverse horeca en
twee leuke musea. Het bakkerij- en
ijsmuseum en museumboerderij Erve
Hofman.

http://www.visithellendoorn.nl/ (Tourist Info
Hellendoorn)

> ontdek meer op de volgende pagina



Gerrit Valk's Bakkerij en IJsmuseum

Gerrit Valk's Bakkerij- en IJsmuseum
In dit unieke museum aan de Dorpsstraat in Hellendoorn vind je op bijna 1000 m2 een
indrukwekkende collectie gereedschappen, voorwerpen en machines uit bakkerijen van
vroeger en uit de begintijd van de ijsbereiding.

9 The heArtshop
The heArtshop
The heArtshop is een unieke creatieve
cadeau winkel in het centrum van
Hellendoorn, tegenover het Bakkerij- en
IJsmuseum. In deze gezellige winkel vind je
bijzondere, handgemaakte items gemaakt
door lokale kunstenaars en creatievelingen.

Dus zoek jij een leuk cadeautje voor jezelf of
een ander, of een mooi aandenken aan die
leuke vakantie? Stap dan beslist even
binnen bij dit gezellige winkeltje!

> ontdek meer op de volgende pagina



10 Boerderijwinkel Weidehuus
Boerderijwinkel Weidehuus
Het Weidehuus is in 2022 opgestart als
samenwerking van diverse boeren en
ondernemers. Een boerderijwinkel in het
centrum van Hellendoorn met een ruim
aanbod vlees, zuivel, groente, fruit en
wijnen. Uitsluitend producten waarvan de
herkomst te herleiden is en wij de producent
persoonlijk kennen.

De winkel aan de Koestraat 6, is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend
van 8.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag zijn we geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag
en zondag zijn we gesloten

https://weidehuus.nl/ (Weidehuus)

11 Museumboerderij Erve Hofman
Museumboerderij Erve Hofman
In en om de boerderij is het hele vroegere
boerenbedrijf te zien. Op de begane grond is
te zien hoe vroeger een boerengezin
woonde en werkte. Er staan o.a een antiek
weefgetouw, een karnmolen en een kabinet
gevuld met prachtig linnengoed. Er is een
ouderwetse bedstede en natuurlijk een
‘huussie’.

Johanna van Buren
In het voorhuis is een kamer ingericht over Johanna van Buren (1881-1962), de bekende
streektaaldichteres. U kunt haar gedichten lezen én horen. Rond het museum staan een
rosmolen, een bakoven, een bijenstal, hooiberg en een schaapsschuur. Tevens een
fraaie hof ingericht met oude bomen en planten.

> ontdek meer op de volgende pagina



12 Korenmolen de Hoop
Korenmolen de Hoop
Korenmolen de Hoop stamt uit 1854, raakte
in verval, werd in gerestaureerd en sinds
1985 maalt molenaar Jan van de Beld er het
graan tot meel. Met de plaatsing van twee
dynamo’s kreeg de molen er een nieuwe
taak bij: het malen van stroom! Bezichtiging
tijdens de openingsuren van de
molenwinkel.

Openingstijden
Wo en do 13.00 - 17.30 uur. Vr 9.00 - 17.30 uur. Za 9.00 - 17.00 uur.

http://www.molendehoop.nl/ (Korenmolen de Hoop)

13 Botenhuis Enterse Zomp
Enterse Zomp
In de zomermaanden, van 10 juli t/m 1
september 2018, zijn de zogenaamde
"Vaste Vaarten". Dan kunt u van dinsdag t/m
zaterdag elk uur varen van 11.00 t/m 16.00
uur zonder te reserveren.

http://www.entersezomp.nl/ (Enterse Zomp)

 

Gemaakt met routemaker.nl


