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Fietsen over het Regge fietspad. 

In het buitenland zijn ze er al jaren, goed bewijzerde fietspaden langs rivieren. 

Zo kun je in Duitsland fietsen langs de Moezel, de Donau of de Elbe. Ook kleinere rivieren 

zijn via goed uitgebouwde fietspaden te verkennen zoals de Weser. 

Dus niets staat ons in de weg om dit ook in Nederland te doen langs de prachtige rivier de 

Regge in Overijssel. 

Van de bron bij Diepenheim tot de monding in de Vecht is voldoende water aanwezig om op 

de fiets te verkennen. Ook is er al een groot aantal fietspaden aangelegd langs de oevers. 

Voor het stuk Regge in de gemeente Hellendoorn kun je over prachtige aangelegde 

fietspaden fietsen. Echter er zijn ook stukken die niet helemaal optimaal zijn en verbeterd 

kunnen worden. 

Om te laten zien hoe het er op dit moment uitziet kun je de fietsroute Fietsen over het 

Regge fietspad A volgen over 34 kilometer. 

Het begin en eindpunt zijn bij het station Nijverdal in het centrum achter de RK kerk. 

 

Begin en eind punt van de fietsroute. Station Nijverdal. 
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Deze is goed bereikbaar met de trein en er is voldoende stalling mogelijkheid voor auto en 

fiets en in de buurt  en natuurlijk  horeca voor de inwendige mens. 

Kom je met de auto of met de trein dan kun je ook genieten van het prachtige Regge 

fietspad. Huur een fiets op ons nieuwe station. Er staat een OV-fiets automaat met 24 

fietsen. 

 

De OV-fiets automaat. 

OV-fiets samengevat 

 snelle en gemakkelijke huurfiets 

 landelijke formule met ruim 240 huurlocaties 

 € 3,15 per rit (tot vierentwintig uur) 

 maximaal 72 uur uren (dus 3x rit) 

 € 10,00 per jaar abonnementsgeld 

 achteraf betalen per automatische incasso 

 abonnee worden via de webshop van NS  

 huur ook een NS-scooter of een elektrische OV-fiets. 

 

Helemaal onderaan een verkorte samenvatting met kaartjes van de route. 

http://www.ov-fiets.nl/ovfiets/abonneeworden/abonnee-worden/toelichting-abonnee-worden
https://www.ns.nl/registratie-ketendienst/ovfiets
http://www.ov-fiets.nl/ovfiets/planvervolgreis/wat-huur-ik/ns-scooter
http://www.ov-fiets.nl/ovfiets/planvervolgreis/wat-huur-ik/elektrische-ov-fiets
https://www.ns.nl/registratie-ketendienst/ovfiets
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Maar nu is het tijd om te gaan fietsen !!! 

Het Regge Fietspad A   in de gemeente Hellendoorn, Overijssel. 

1. Ga vanaf de OV-fietsautomaat richting Oosten ( Muelenweg) en dan rechtsaf. 

2. Ga na het viaduct over de spoorlijn en de N35 richting, Grotestraat. 

3. Steek de Grotestraat over en dan linksaf. 

4. Voor de Reggebrug rechtsaf langs de flats met de toepasselijke namen Reggezicht, 

Reggedal en Reggehaven. 

5. Na de laatste flat linksaf over het schelpenpad (voorzichtig, fietsers zijn te gast). 

 

 

Schelpenpad langs de Regge. 

6. Aan het einde van dit pad linksaf en over de Reggebrug direct rechtsaf.  

7. Via schrikhekken gaat de weg later over in het fietspad met rood asfalt. 
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Fietspad over de oude dijk van de Regge. 

 

 

 

8. Op de T splitsing rechtsaf en voor de fietsbrug linksaf langs de fiets 

crossbaan. 

9. Vlak voor het einde van het fietspad rechtsaf over het schelpenpad 

langs de Regge (voorzichtig, fietsers zijn hier te gast). 

10. Steek de Mozartlaan over en volg het fietspad verder tussen de 

sportvelden en de Regge. 
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Dicht langs de Reggeoever. 

11. Rechts aanhouden langs de Regge en na de Reggebrug links af door het 

tunneltje. 

12. Direct na het tunneltje linksaf. Weer langs de Regge. 

13. Bij de vistrap rechtsaf. 
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Stuw met vistrap in de Regge. 

 

 

14. Aan het einde van het fietspad linksaf over de Smeijersdijk. 

15. Dan linksaf verder over de Zunaweg. 
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Over de Smeijersdijk. 

 

We fietsen nu al een stuk in de gemeente Wierden en Rijssen-Holten en gaan 

via de andere Reggeoever terug naar de gemeente Hellendoorn. Je kunt hier 

ook kiezen voor een route door het Regge gebied naar Almelo. 

 

16. Op de kruising linksaf verder over de Zunaweg. 
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De hoog gelegen Zunaweg met Reggebrug. 

 

17. Op de kruising linksaf over de Klokkendijk. 

18. Nu via het tunneltje naar de Boomcateweg. 

19. Aan het eind linksaf over de Mozartlaan. 
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Reggebrug in de Mozartlaan. 

 

20. Voor de brug rechtsaf in de Beethovenlaan. 

21. De 3e weg linksaf, Beethovenlaan. 

22. Via schrikhekken  linksaf over de Boomcateweg. 
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Langs de Boomcateweg. 

 

23. Rechtsaf naar de Derde Kampsweg. 

24. Voor de schrikhekken links verder over de Lochtersweg. 

25. Rechtsaf over de Boomcateweg richting Wierdensestraat. 

 

 

 

26. De Wierdensestraat via de verkeerslichten oversteken. 

 

 

 

27. Via de fietstunnel onder het spoor en direct linksaf. 
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28. Dan weer direct linksaf over de Boskronkel (F35).  

 

De Boskronkel. 

 

29. Voor de fietsbrug rechtsaf verder over de Boskronkel  en de 

Kappertsweg. 
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De Boskronkel. 

30. Bij de rotonde linksaf verder langs de Baron van Sternbachlaan. 
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Langs de Baron van Sternbachlaan. 

31. Bij de rotonde linksaf over de Helmkruidlaan. 

32. Rechtsaf over de Jipkesbeltweg. 

33. Deze volgen (links en dan rechts) tot de Collenstaartweg. 
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De Jipkesbeltweg. 

 

34. De Collenstaartweg oversteken naar de Overwaterweg. 

35. Linksaf over het fietspad langs de Regge. 
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Langs de Regge. 
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Reggebrug bij de Hellendoornseweg. 

 

36. Linksaf over de Katenhorstweg. 

37. Bij de Hellendoornseweg rechtsaf. 

38. Linksaf in de Heuversteeg. 

39. Linksaf in de Oost Dammarkesteege. 
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Fietsbrug over de Regge in het gebied de Tatums. 

De Regge loopt hier nog een stuk verder door de gemeente Hellendoorn maar 

wij fietsen weer richting Nijverdal. 

 (je kunt eventueel hier verder via het Reggefietspad richting Ommen) 

40. Over de Reggebrug verder en linksaf over de Marsdijk. 
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De Marsdijk. 

 

41. Rechtsaf over de Schuilenburgerweg. 
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De Schuilenburgerweg. 

42. Linksaf de Kasteelstraat in. 

43. Na de sportvelden linksaf. 

44. Rechtsaf tussen de Regge en de Ola fabriek. 
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Langs de oevers van de Regge. 

45. Rechtsaf over de Reggeweg. 

46. Linksaf over de Duivecatelaan. 
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De Duivecatelaan. 

47. Na het bord Nijverdal linksaf. 
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Oude Reggearm en voormalig zwembad. 

48. Linksaf over de Sportlaan en de van der Muelenweg. 

49. Rechtsaf terug naar het station Nijverdal.  

Goede reis verder en kom een keer terug. 

 

 

Een groot deel van het Regge fietspad is al aanwezig in de fiets gemeente 

Hellendoorn maar er is nog ruimte voor verbeteringen. 

Duidelijke “Regge Fietspad” bordjes moeten de toeristen het makkelijk maken 

de prachtige rivier de Regge te verkennen. 

Voorbeeld (  http://www.tunnelplan.nl/Fietsen_langs_de_Elbe.htm ) 

Harry Olthof. 

01-04-2013 Nijverdal (aangepast 06-10-2013) 

http://www.tunnelplan.nl/Fietsen_langs_de_Elbe.htm
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Het Regge Fietspad A      
 in de gemeente Hellendoorn, Overijssel. 

Samenvatting. 

50. Het begin en eindpunt zijn bij het station Nijverdal in het centrum 

achter de RK kerk. 

51. Ga richting van der Muelenweg en dan rechtsaf. 

52. Ga na het viaduct over de spoorlijn en de N35 , Grotestraat. 

53. Steek de Grotestraat over en dan linksaf. 

54. Voor de Reggebrug rechtsaf langs de flats met de toepasselijke namen 

Reggezicht, Reggedal en Reggehaven. 

55. Na de laatste flat linksaf over het schelpenpad (fietsers te gast). 

56. Aan het einde van dit pad linksaf en over de Reggebrug direct rechtsaf.  

57. Via schrikhekken gaat de weg over in het fietspad met rood asfalt. 

58. Op de T splitsing rechtsaf en voor de fietsbrug linksaf langs de fiets 

crossbaan. 

59. Vlak voor het einde van het fietspad rechtsaf over het schelpenpad 

langs de Regge (fietsers te gast). 

60. Steek de Mozartlaan over en volg het fietspad verder tussen de 

sportvelden en de Regge. 

61. Rechts aanhouden langs de Regge en na de Reggebrug links af door het 

tunneltje. 

62. Direct na het tunneltje linksaf. Weer langs de Regge. 

63. Bij de vistrap rechtsaf. 

64. Aan het einde van het fietspad linksaf over de Smeijersdijk. 

65. Dan linksaf verder over de Zunaweg. 

66. Op de kruising linksaf verder over de Zunaweg. 

67. Op de kruising linksaf over de Klokkendijk. 

68. Nu via het tunneltje naar de Boomcateweg. 

69. Aan het eind linksaf over de Mozartlaan. 

70. Voor de brug rechtsaf in de Beethovenlaan. 

71. De 3e weg linksaf, Beethovenlaan. 
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72. Via schrikhekken  linksaf over de Boomcateweg. 

73. Rechtsaf naar de Derde Kampsweg. 

74. Voor de schrikhekken links verder over de Lochtersweg. 

75. Rechtsaf over de Boomcateweg. 

76. De Wierdensestraat via de verkeerslichten oversteken. 

77. Via de fietstunnel onder het spoor en direct linksaf. 

78. Dan direct linksaf over de Boskronkel (F35).  

79. Voor de fietsbrug rechtsaf verder over de Boskronkel  en de 

Kappertsweg. 

80. Bij de rotonde linksaf verder langs de Baron van Sternbachlaan. 

81. Bij de rotonde linksaf over de Helmkruidlaan. 

82. Rechtsaf over de Jipkesbeltweg. 

83. Deze volgen (links en dan rechts) tot de Collenstaartweg. 

84. De Collenstaartweg oversteken naar de Overwaterweg. 

85. Linksaf over het fietspad langs de Regge. 

86. Linksaf over de Katenhorstweg. 

87. Bij de Hellendoornseweg rechtsaf. 

88. Linksaf in de Heuversteeg. 

89. Linksaf in de Oost Dammarkesteege. 

90. Over de Reggebrug verder en linksaf over de Marsdijk. 

91. Rechtsaf over de Schuilenburgerweg. 

92. Linksaf de Kasteelstraat in. 

93. Na de sportvelden linksaf. 

94. Rechtsaf tussen de Regge en de Ola fabriek. 

95. Rechtsaf over de Reggeweg. 

96. Linksaf over de Duivecatelaan. 

97. Na het bord Nijverdal linksaf. 

98. Linksaf over de Sportlaan en de van der Muelenweg. 

99. Rechtsaf terug naar het station Nijverdal. 

100. Goede reis verder en kom een keer terug. 
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Het Noordelijke deel van de route. 
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Het midden deel van de route. 

 

Station 
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Het Zuidelijk deel van de route. 

 

 

 

 

 

Veel fietsplezier met het Regge Fietspad. 


