Twentse Wallen - Hellendoorn
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Rondwandeling vanuit Hellendoorn
Hellendoorn is een prachtig startpunt voor een wandeling op de grens van Twente en
Salland. Vanuit de mooie oude dorpskern ben je binnen enkele wandelminuten midden in
de bossen van de Hellendoornse Berg. Een gebied dat onderdeel uitmaakt van de
Sallandse Heuvelrug. Verscholen in de bossen met loofhout en dennen tref je enkele
verscholen heideveldjes aan met jeneverbesstruiken. De soms grillige vormen geven het
bos een sprookjesachtige en bij mistig weer zelfs een mystieke aanblik. Eenmaal de berg
afgewandeld zet je koers naar de lagere gronden rondom de rivier De Regge.

Routebeschrijving
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de routekaart die
gratis te downloaden is voor de abonnees van Wandelzoekpagina. In de
routebeschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
Rp = routepaaltje
----------Start is ter hoogte van Dorpsstraat 48B, in het centrum van Hellendoorn.
Loop (met de rug naar supermarkt AH) links de Dorpsstraat in. Ga 1e weg LA: nog steeds
de Dorpsstraat.
Je passeert het Bakkerij- en ijsmuseum.
Direct na de kerk RA: Jacob Kapteynstraat.
De kerk die je passeerde is de NH-kerk, door de Hellendoorners 'd Oale Grieze genoemd.
Het is een laatgotische kerk, met de status van Rijksmonument.
Op 4-sprong RD.
Aan eind van de straat LA: Johanna van Burenstraat (rechts is het Fletcher Hotel).
1e straat RA: Hilgenbosweg.
Ga op 4-sprong RD, zandpad.
Negeer de toegangsweg RD naar een huis en ga LA.
Het pad komt na diverse bochten uit op een 3-sprong met fietspad, hier RD lopen waarna
je uitkomt op een verharde weg. Ga hier LA.
- (1) Ga net na Hotel de Uitkijk het 1e pad LA: bij bordje opengesteld. Blijf het doorgaande pad
volgen, je steekt nog een keer een mountainbikepad over. Het smalle licht dalende
bospad komt uit op een breder zandpad, hier RA.
Na een huis met rieten dak (aan linkerzijde) + toegangspad naar het huis, het 1e bospad
schuin LA gaan.
Bij breed zandpad met fietspad schuin RD lopen.
Doorlopen op fietspad en aan het eind bij bocht met Reestweg RA: zandweg.
Daarna het 1e pad LA en vervolgens weer het 1e pad LA: bij Rp met rood paaltje.
Doorlopen tot asfaltweggetje, hier RA.
Steek de voorrangsweg over en ga op fietspad RA en na 40 meter LA: halfverharde weg.
Blijf nu almaar RD lopen (je steekt nog een keer een asfaltweggetje over) tot je bijna aan
het eind van de zandweg bent (voor je zie je de 2 witte stenen toegangszuilen naar een
huis) en neem nét voor het eind het laatste pad LA: licht omhooglopend pad.
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Op T-splitsing RA, blijf nu het doorgaande pad (met links parallel aan dit pad een
mountainbikepad) volgen waarna je aan het eind van het pad, bij bankjes, naar rechts
gaat en direct op asfaltweg weer LA.
1e weg RA: Kosteeweg.
- (2) Je komt uit bij een voorrangsweg. Steek deze over en ga op het fietspad RA.
Na de brug de 1e weg LA: Overwaterweg en vervolgens weer het 1e weggetjes, bij
ANWB-paddenstoel, LA.
(Je loopt nu in een gebied langs de rivier Regge. Het geheel is de laatste jaren opnieuw
ingericht en natuurvriendelijker gemaakt.)
Ga bij de 1e brug RD. Na 600m ter hoogte van een stuw LA de rivier de Regge
oversteken en direct RA waarna je het pad langs de Regge blijft volgen.
Bij een splitsing rechts aanhouden richting een bosdeel langs de rivier. Het pad gaat iets
later met een bocht naar links en loopt door het bosgebiedje.
Uiteindelijk kom je weer uit bij de weilanden. Ga hier RA.
Stap ter hoogte van bosrand en bankje over op het links gelegen, licht stijgende zandpad
en loop RD, blijf het bredere pad volgen tot aan de slagboom bij een asfaltweg.
Asfaltweg oversteken en op fietspad RA.
- (3) 1e weg LA: Nieuwe Twentseweg.
Ga na ongeveer 500 meter RA: richting huisnrs 23 - 25.
Na akker, het 1e pad LA langs bomenrij: bij bordje wandelroute.
Op 4-sprong LA en direct schuin naar rechts: smal pad.
Pad komt uit bij klinkerweg, deze RD oversteken.
Negeer zijpaden en vervolg op T-splitsing het pad met bocht naar links.
Pad gaat voor weiland met bocht naar links en komt uit zandpad met fietspad, hier RA.
- (4) Je komt uit bij een voorrangsweg, steek deze over en vervolg route RD: Nieuwe
Twentseweg.
Blijf nu geruime tijd doorlopen en ga aan het eind van de zandweg RA: Elerbergweg en
dan al snel het 1e pad naar links richting B&B Onder de Linde.
Blijf nu dit pad volgen. Je passeert het B&B en ook zie je links iets verder van de weg een
wit landhuis liggen.
(Dit is Landhuis Eelerberg. Het landhuis is met het tuinmanshuis, koetshuis en
rentmeesterswoning als complex aangewezen als rijksmonument op basis van de
Monumentenwet 1988. Erf, tuin en ondergrond zijn van Staatsbosbeheer.)
Het pad wordt wat grassig en komt uit bij een 5-sprong van paden. Ga linksaf, neem het
iets verhoogde pad dat schuin naar links gaat, met roodwitte markeringen op de paaltjes.
Op 4-sprong met links een zicht op het witte huis, ga je rechtdoor. Pad met bocht naar
links volgen: bij paaltje Pieterpad.
1e pad RA bij Rp-F19. Je beklimt nu de 40 meter hoge Eelerberg.
Aan het eind van het pad RA en iets daarna het pad naar rechts blijven volgen.
Op een 4-sprong van brede zandpaden + een bankje ga je LA.
Ga op het punt waar van links een smal pad komt, RA en neem het ietwat vage pad
tussen de bomen. Je komt uit bij een oude bosvijver.
Iets rechtdoor lopen en vervolgens rechts aanhouden. En daarna met een bocht naar
links om de bosvijver heenlopen richting het bankje. Loop achter dit bankje langs en ga
op de dan volgende 3-sprong naar links. Je loopt nog steeds langs de bosvijver.
(Verrassend is in dit gedeelte van de route de bosvijver met het eilandje in het midden.
Het is ooit aangelegd door de vroegere eigenaren van landgoed Eelerberg die naast de
ontginning van de ruige gronden ook oog hadden voor wat lieflijker projecten.)
Je komt uit op een breed zandpad, ga hier RA. Volg het pad met een bocht naar links
richting afsluitboom.

- (5) Na passeren afsluitboom doorlopen tot asfaltweg, hier RA en direct weer LA, smalle
doorgang bij gebouwen richting Twente Decadente. Loop RD richting rood asfalt en ga op
T-splitsing bij bankje LA.
(Je loopt nu op het terrein van Krönnenzommer. Vroeger een volkssanatorium voor tbcpatiënten en tegenwoordig een verpleeghuis.)
Iets verderop zie je aan de linkerkant chocolaterie/tearoom: Twente Decadente.
Ter hoogte van de hoofdingang, bij zebrapad LA: klinkerstraat die met bocht naar rechts
gaat.
Aan eind bij asfaltweg RA en na 25 meter LA: ietwat vaag zand/bospad. Passeer een
hekje waar het bordje Katt?npad bij staat.
(Het Kattnpad is een door de Historische kring Hellendoorn en Staatsbosbeheer in ere
hersteld historisch pad dat de vroegere bewoners gebruikten om naar het werk of naar de
kerk te gaan.)
Je komt bij een breed zandpad, steek deze over.
Bij een volgend breed zandpad LA en aan eind RA: Rp-F15.
Ga dan het 1e pad LA: bordje Staatsbosbeheer. Negeer vervolgens de zijpaden.
Aan eind op asfaltweggetje RA.
- (6) Op een 4-sprong, na een bankje, RA: Koetreeweg.
2e zandpad LA (het 1e pad naar links is een 'eigen weg')
2e pad RA: bij Rp F12 en bordje Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug.
Op 4-sprong met breder zandpad LA.
Op volgende 4-sprong RD.
2e zandpad LA: bij bordje Staatsbosbeheer en aan het eind, op breder zandpad, RA.
1e pad naar links: bij Rp met gekleurde pijltjes. Pad gaat met bocht naar rechts langs een
akker. Ter hoogte van een Rp met gekleurde pijltjes LA waarna je de es afdaalt.
Je komt uit op klinkerweg. Ga hier RA (Hans ten Brugstraat). Straat maakt een bocht
naar links waarna je op een 4-sprong RA gaat: Noord Esweg.
Aan eind LA: Geerhard Boschstraat. Blijf nu deze straat (die later over gaat in de
Dorpsstraat) volgen tot je weer bij het startpunt van deze route bent.
Praktische informatie
Start: ter hoogte van Dorpsstraat 48B, 7447 CT Hellendoorn
Parkeren
Let op, parkeer uw auto buiten de blauwe zone (max 1 uur p) bijvoorbeeld op de
Parkeerplaats aan de Zuid Esweg (thv huisnr 78) of bij het Fletcher Hotel aan de Johanna
van Burenstraat.
Afstand
Rondwandeling van 18 km
Horeca
bij start: Lunchroom Banketbakkerij Lorkeers, na 500m Fletcher Hotel ad Johanna van
Burenstraat, na 13 km chocolaterie/tearoom Twente Decadente bij Krönnenzommer
Openbaar vervoer
vanaf treinstation Nijverdal bus 96 richting Hellendoorn Avonturenpark
Honden
aangelijnd

Achtergrondinformatie
Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar zo'n 50 jaar geleden stond de de Regge
in de omgeving van Hellendoorn en Nijverdal niet zo goed bekend. Dat had alles te
maken met het feit dat in die tijd het afvalwater van een textielfabriek vrijuit werd geloosd
op de rivier en dat de nodige stank met zich meebracht. Gelukkig is e.e.a. gestopt en
heeft de Regge de laatste jaren een metamorfose ondergaan. De rivier is heringericht, de
natuur kan haar gang weer gaan en de rivier is nu al meanderend aanwezig in het
landschap omgeven door prachtige natuurgebieden met een grote diversiteit aan flora en
fauna. Op verschillende plekken grazen runderen en paarden en er zijn wandel- en
fietspaden aangelegd. De Regge is van een stinkrivier een rivier geworden waar de
omwonenden trots op zijn en waar men graag vertoeft. Een heel ander gebied is de
Eelerberg. Het bosgebied dat onderdeel uitmaakt van de Hellendoornse Berg was tijdens
WOII van strategische waarde. Vooral rondom de Eelerberg, een 40m hoge heuvel met
een goed uitzicht. Daarom kwam daar een lanceerplaats voor V2-raketten.
De gezonde lucht van de bossen en de ligging tegen de helling uit de wind maakte dat
eerder al (1902) op een prachtige locatie omgeven door natuur een Volkssanatorium
werd gevestigd. Het sanatorium dat de naam Krönnenzommer kreeg was er speciaal voor
de financieel wat minder draagkrachtige 'TBC-lijders'. Tegenwoordig is het een
verpleeghuis en zijn er op het grote terrein diverse organisaties actief. Bijzonder is ook
chocoladewerkplaats die er gevestigd is en waar je kunt zien hoe bonbons gemaakt
worden. Er is ook een koffie- en theeschenkerij bij en je mag er bonbons proeven! Voor
de chocoladeliefhebbers, je komt er op deze wandeling langs.

Truus Wijnen, Tukker in hart en nieren, heeft al de Twentse wallen beklommen en de
mooiste van deze wandeltochten heeft ze in de wandelgids 'Wandelen op de Twentse
Wallen'. Deze wandelgids is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

