
Route, heen en terug ca. 20 km, starten bij: 

NS Station Wierden, Spoorstraat,  of  Oudheidkamer Enter, Hogebrink 4 

RA= rechtsaf, LA= linksaf, RI = richting.  

Van Wierden naar Enter 

Knoopunten    78-77-93-85-91-96-95-90 

01. Staand met de rug naar NS Station (78) 

02. RD (Stationsstraat) (77) 

03. RA (Marktstraat) (77) 

04. LA (Nijverdalsestraat) (77)  

05. RA Volg (77) 

06. Bij knooppunt 77, RI knooppunt 83, direct RA fietspad 

(Waterpoort) 

07. Einde fietspad RA viaduct over ( Klumpershoeksweg) 

08. LA (Beverdamsweg)  

09. Einde weg LA (doodlopende weg, betonnen fietspad) 

10. Voor brug RA betonnen fietspad volgen knooppunt 93 

11. Weg oversteken (= Ypeloweg) fietspad RD volgen 

 (langs Eksosche Aa) 

12. Weg oversteken (= Ypeloschoolweg) fietspad RD volgen 

(knooppunt 85) 

13. U fietst nu RI knooppunt 91 

14. U gaat links de brug over (even afstappen) of u fietst 

door naar de Enterweg. Steek deze weg niet over, maar 

ga direct links het zandpad op en fiets terug naar brug . 

Knooppunt 96. (Hier stroomt de Eksosche Aa  in de Regge).  

15. Knooppunt 96 volgen 

16. Einde betonnen fietspad, brug over (is Werfbrug), RD onverharde 

weg, wordt weer verharde weg, rechts ziet u de Enterse Waarf. 

17. Bij (Werfstraat) RD, RI Centrum knooppunt 95. 

18. Einde weg links aanhouden, RA knooppunt 90 (Dorpsstraat) 

19. 1e weg LA (Hogebrink) knooppunt 90, Oudheidkamer Enter 

 

 

           

       Van Enter naar Wierden 

 

       Knooppunten: 90-95-96-91-85-93-77-78 

01. Staand met de rug naar Oudheidkamer Enter, RA (Hogebrink)  

02. RA (Dorpsstraat) knooppunt 95 

03. LA, RI knooppunt 96.  

04. Ter hoogte van de Enterse Waarf wordt weg onverhard. RD 

05. Brug over (= Werfbrug) en RD betonnen fietspad volgen 

RI knooppunt 96 

06. Bruggen oversteken, (hier komen Regge en Eksosche Aa samen) LA 

onverharde weg. Knooppunt 91 

07. Meteen RA, scherpe bocht, betonnen fietspad langs Eksosche Aa 

08. Weg oversteken, RI knooppunt 85 (= Ypeloschoolweg), fietspad RD 

volgen 

09. Weg oversteken (= Ypeloweg) fietspad RD volgen 

10. U nadert knooppunt 93. 

11. Fietspad maakt haakse bocht naar links, u fiets nu niet meer langs 

de Eksosche AA 

12. Einde betonnen fietspad RA (Beverdamsweg)  

13. RA viaduct over (Klumpershoeksweg) 

14. LA fietspad (= Waterpoort) {ter hoogte van (Klumperspad) rechts} 

15. Einde fietspad weg oversteken, LA  rode fietspad, u nadert 

knooppunt 77. 

16. Volg knooppunt 78 tot (NS Station) 

 

 



Waterbuffer Vitens  

Vitens heeft in Rectum-Ypelo een nieuw waterwingebied 

ingericht. In het gebied zijn 12 winputten gemaakt. Tevens is in 

het gebied de Dakhorst een waterbuffer ingericht. De 

waterbuffer voorkomt dat de effecten van de winning zich 

uitstrekken tot het natuurgebied Mokkelengoor. Daarmee 

worden de effecten van de waterwinning enigszins verminderd.  

De Enterse Waarf, Werfstraat 19 

Aan de Lee ligt een bijzondere scheepswerf. Hier worden weer 

Enterse zompen gebouwd. In de maanden juli en augustus kunt 

u meevaren zonder afspraak. Van 1 april tot 1 oktober is de werf 

op woensdag- en zaterdagmiddag geopend. 

Klompen- en Zompen museum, Hogebrink 4 

In een als museum ingerichte schuur ziet u klompen in alle 

soorten en in het zompen museum draait alles over de 

scheepvaart met zompen. 

Oudheidkamer Buisjan, Dorpsstraat 42 

De naam van dit oude boerenhuisje  is afkomstig van zijn laatste 

bewoner. Het boerenhuis is ’s middags opengesteld voor 

bezoekers van 15 mei tot 15 september, m.u.v. dinsdag en 

zondag.  Loop door de diverse kamers en proef de sfeer van 

vroeger. 

 

 

      

       Fietsen langs de waterkant 

                              Van Wierden naar Enter en v.v.   

             
                    

            

       

 


