6
TOLHUIS BIJ EXOO

OMMETJES

Bij de Exoo brug staat een tolhuis sinds 1902.
Op dit moment wordt het bewoond door een
particulier.

Rectum-Ypelo 10,3km

Genieten van het mooie coulissenland-



Startpunt

Ypelo, nabij het Akkerhus

Ypeloschoolweg 2b

7468 RE Enter

te bereiken met de fiets

en de auto (voldoende

parkeergelegenheid).

Het Ommetje Rectum-Ypelo is niet geschikt voor

Horeca gelegenheid/





route, deze staan in de folder nader omschreven.

Camperplaats

bezienswaardigheden en informatie langs en in de

Wijngaard Baan

De nummers op de plattegrond verwijzen naar de

Kloosterhoeksweg 15,

Markering: Paaltjes met paarse pijltjes.



7642 LZ Wierden



te bereiken met de fiets

Lengte wandeling: ongeveer 10,3 km.

een wandeling van 10,3 km.

en de auto (voldoende



Wierden met het Ommetje Rectum-Ypelo,

parkeergelegenheid).

Praktische informatie

schap in de driehoek, Enter, Rijssen en

kinderwagens en rolstoelers vanwege de onverharde
en smalle paden.


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

Vormgeving: Studio Marjolein Meijer
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Rectum-Ypelo 10,3km

V1 LANCEERBAAN HET HAARBOS

Omgeving Enter, Rijssen en Wierden, Overijssel

Op 14 december 1944 werd een aantal

1

WATERBUFFER DAKHORST

omwonenden van het ‘Het Haarbos’ door

Al het water wat je hier ziet, was er vroeger niet. Hier waren

NSB-burgemeester Regout gesommeerd hun

weilanden, deze zijn afgegraven en voor een deel gevuld met

boerenbedrijf onmiddellijk te verlaten. Reden

water. Dit gebied werkt namelijk mee aan de drinkwater-

voor de ontruiming was ‘ontploffingsgevaar

voorziening omdat het waterwingebied Rectum-Ypelo hier

van het V-wapen.’ “De eerste V-1 vanuit het

dichtbij ligt. De waterbuffer is met de Doorbraak belangrijk voor

Haarbos werd op 25 januari 1945 richting

een goede afwatering in het gebied. Zo worden grote schomme-

Antwerpen afgevuurd.” De laatste 30 maart

lingen in het waterpeil voorkomen. Verder draagt het gebied bij

1945 waarna de lanceerinrichting met

aan zogenaamde nieuwe natuur die langzamerhand ontstaat.

vliegtuigbommen volledig onklaar werd
gemaakt.

2
In het mooie coulissenlandschap in de driehoek,

WATERWINGEBIED RECTUM-YPELO

Enter, Rijssen en Wierden is op initiatief van

Hiernaast ligt een waterwingebied van drinkwaterbedrijf

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo en vanuit

Vitens, vanaf 2013 wordt hier 2 miljoen kubieke meter water

het Dorpsplan het Ommetje Rectum-Ypelo

uit de grond gehaald. Dit water wordt via leidingen vervoerd

gerealiseerd. Het Ommetje voert u o.a. langs

naar de Vitens locatie aan de Nijverdalsestraat in Wierden.
Daar wordt er schoon en lekker drinkwater van gemaakt voor

een waterwingebied, oude boerenerven en

de inwoners van met name West Twente.

landschappen, maar ook nieuwe natuur.
U kunt genieten van rust en de mooie omgeving
die Rectum en Ypelo u te bieden heeft.

3

DE DOORBRAAK BIJ YPELO
De Doorbraak is een 13 kilometer lange gegraven beek die hier

4

ERVE WOOLDERINK
Erve Woolderink wordt al sinds 1400 bewoond door de familie

uitmondt in de Exose Aa. De aanleg van de beek was nodig om

Woolderink. De oude generatie Woolderink heeft in 1797

de afvoer van niet-stedelijk water vanuit Twente meer ruimte te

besloten de oude opstallen te vervangen door een nieuwe

geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een eco-

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

logische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de

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

Sallandse Heuvelrug. Veel bijzondere plantensoorten en vogels

De boerderij omvat 40 hectare natuur. Het pand met de

worden door de beek en de omgeving aangetrokken.

schuren zijn opgenomen op de lijst van Rijksmonumenten.

5

WIJNGAARD BAAN
Op een rustige plek in het mooie Twentse land is in 2004
de perfecte plek gevonden om een wijngaard te beginnen
op 10 meter boven NAP.
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