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BOERDERIJ HET EXOO

OMMETJES

Sinds drie generaties boert de familie Busger op
Vollenbroek op deze typisch Twentse boerderij.
De naam Exoo is afgeleid van het woord ´Ekeshoe`,
dat wordt verklaard als een met eiken begroeide
was een ideale plek om een boerderij te bouwen.
Op het erf kunt u dagelijks rondneuzen , ontdekken
en veel zien o.a. het vee en de landerijen.
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REGGE
De Regge begint bij landgoed Westerflier ten
zuidwesten van Diepenheim en bestaat uit de
Boven-Regge (Diepenheim-Rijssen), de MiddenRegge (Rijssen-Hellendoorn) en de BenedenRegge (Hellendoorn-Ommen) De rivier mondt
bij Ommen uit in de Overijsselse Vecht.
Tot 1925 werd de rivier bevaren met zompen
die langs de Regge in Enter werden gebouwd.
Na 1894 is de Regge gekanaliseerd. Eerder veroorzaakte de rivier geregeld overstromingen.
Tegenwoordig wordt getracht het natuurlijke
verloop van de rivier weer in ere ter herstellen.

Praktische informatie
Rondje Kloosterhoek ongeveer 2,3 km.



Startpunt

De Wisselmaat,

Enterweg , Enter

te bereiken met de fiets

en de auto (voldoende

kinderwagens en rolstoelers. Als startpunt kunt u hier

parkeergelegenheid).

Het Rondje Kloosterhoek is wel geschikt voor

Horeca gelegenheid/

smalle paden en een te maken oversteek.



kinderwagens en rolstoelers vanwege de onverharde en

Camperplaats

Het Ommetje Kloosterhoek-Exoo is niet geschikt voor

Wijngaard Baan



Kloosterhoeksweg 15,

Rondje Kloosterhoek paaltjes met groene pijltjes.

naar de andere zijde van de rivier de Regge.

7642 LZ Wierden

Markering: Kloosterhoek-Exoo paaltjes met rode pijltjes,

leiden u door de buurtschap Kloosterhoek en

te bereiken met de fiets



en het kortere Rondje Kloosterhoek (2,3km)

en de auto (voldoende

Lengte wandeling: Kloosterhoek-Exoo ongeveer 7,3 km,

Het Ommetje Kloosterhoek-Exoo (7,3km)

parkeergelegenheid).



Kloosterhoek-Exoo 7,3km + 2,3km

hoogte. Deze hoogte in de kromming van de Regge

ook kiezen voor Wijngaard Baan. In alle gevallen is
waterdicht en stevig schoeisel aanbevolen.


Honden dienen aangelijnd te worden wegens gevaar
voor het aanwezige vee.

Vormgeving: Studio Marjolein Meijer
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Kloosterhoek-Exoo 7,3km
Rondje Kloosterhoek 2,3km

STELTENHOOIBERG
Een steltenhooiberg is een 4 roedige hooi-

Omgeving Wierden, Overijssel
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ERVE WOOLDERINK

berg met aan een of meerdere zijden een zgn.

Erve Woolderink wordt al sinds 1400 bewoond door de familie

schuuraanbouw. Op authentieke wijze zijn de

Woolderink. De oude generatie Woolderink heeft in 1797

eiken gebinten (inlands eiken) met pen en gat

besloten de oude opstallen te vervangen door een nieuwe

verbinding in elkaar gezet.

boerderij. In 1797 is de nieuwe boerderij een feit. Dit is terug

De dakbedekking bestaat uit riet uit de Weer-

te vinden in de sluitsteen boven de deuren van de boerderij.

ribben (Kop van Overijssel) en gebakken

De boerderij omvat 40 hectare natuur. Het pand met de schuren

mulden pannen. De zwarte betimmering is

zijn opgenomen op de lijst van Rijksmonumenten.

gemaakt van larix-hout. Al met al een uniek
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gebouw in deze omgeving.

STELTENHOOIBERG
In 2010 is deze steltenhooiberg gebouwd met beperkt gebruik
makend van moderne bouwmaterialen. Al met al een uniek

Het Ommetje Kloosterhoek-Exoo (een wandeling van

gebouw in deze omgeving.

ongeveer 7,3 km) en het kortere Rondje Kloosterhoek
(een wandeling van ongeveer 2,3 km) leiden u door
de buurtschap Kloosterhoek met een uitstap naar de
andere zijde van de rivier de Regge. U wandelt door
houtwallen, langs een meander en langs bijzondere
erven en plekken.
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KLOOSTER (VOORMALIG)
Dat de ligging in de buurt van de Holterberg voor het ideale
wijnbouwklimaat zorgt bleek al veel langer bekend te zijn:
uit historische opgravingen kwam naar voren dat op de plek
waar nu de druiven groeien, 1100 jaar geleden al een klooster
van de Johanniter orde stond dat aan (Nederlandse!) wijnbouw
deed. Het klooster heeft gestaan op de plaats waar u nu onge-

WIJNGAARD BAAN

oogsten van de druiven op de Wijngaard gebeurt

METAALGIETERIJEN (VOORMALIG)
Op de foto op de voorpagina ziet u een houtwal in het land-

veer staat. Deze plek is bepaald met behulp van een luchtfoto,

schap waar in de vroege Middeleeuwen een metaalindustrie

gemaakt vanuit een F-16 gevechtsvliegtuig. Alleen de contouren

floreerde, uniek in zijn soort in Europa. Gevonden brokken

van het klooster zijn hierop nog te zien.

metaal (tin en koper) en potscherven hebben na onderzoek
aangetoond dat deze industrie er al in de dertiende eeuw moet
zijn geweest.

Sinds 2004 is deze uitgegroeid tot ongeveer 2,5
hectare. Zowel het beheer van de planten als het
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4

grotendeels handmatig. Wijngaard Baan is een

WIJNGAARD BAAN

van de weinige wijngaarden in Nederland die het

Op een rustige plek in het

volledige productieproces in eigen huis heeft. Ook

mooie Twentse land is in 2004

Deze werd natuurlijk bewoond door de brugwachter.

kunt u hier terecht voor uitleg en wijnproeverijen.

de perfecte plek gevonden om

Op dit moment wordt het bewoond door een particu-

een wijngaard te beginnen op

lier. De huidige brug ligt er sinds 2012.
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TOLHUISJE
Bij de Exoo brug staat een tolhuis sinds 1902.

10 meter boven NAP.
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