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Routebeschrijving
Ommetje Hellendoorn-Nijverdal

De route loopt gedeeltelijk via de knooppunten van 
het Wandelnetwerk en is te starten vanaf één van de 
genoemde knooppunten in het kaartje.
Deze routebeschrijving start bij het Startpunt in 
Hellendoorn, F54. Hier is de mogelijkheid om de auto te 
parkeren.
Vanaf het Startpunt F54 wandel je in noordelijke richting 
naar de knooppunten F55-F53 en F52. 
Op de Y-splitsing bij F52 hou je rechts aan (Bibenstraat). Je 
passeert Huize de Voordam (A).
Na Huize De Voordam rechts aanhouden, en ga je het pad 
op en via Imminkservestraat naar de Kasteelstraat.
Kasteelstraat rechtsaf en na het passeren van de 
sporthal(L), rechts de speelheuvel ‘Cool Nature’ over.
Onderaan de heuvel de Haersingel oversteken, maar let op! 
Hier wordt hard gereden.
Je volgt het pad naar knooppunt F69. Rechts, achter de 
Ben & Jerry’s fabriek, zie je het botenhuis van de Enterse 
Zomp (B).
Bij knooppunt F 69, rechtsaf naar de knooppunten 
F64-F66. Bij F66 linksaf en rechts Tijhuiserve op naar 
knooppunt F67. Hier ga je rechtsaf het pad op naar de 
Collenstaartweg. 
Collenstaartweg rechts en meteen linksaf naar de 
Bruggenbeltweg.
Aan het einde van deze weg sla je linksaf de Jipkesbeltweg 
op naar knooppunt F78. Jipkesbeltweg links vervolgen tot 
Collenstaartweg. Weg oversteken en rechts vervolgen. Bij 
de 1e rotonde ga je rechtdoor en de 2e rotonde neem je 3/4 
richting knooppunt G48. Na knooppunt G48 rechtdoor naar 
knooppunt G54.
Bij knooppunt G54 ga je rechtsaf (fietssnelpadF35) op en 
via de Campbellweg, rechtsaf de G. van der Muelenweg 
op. Na de Meester Thijhuisweg (L) voor de Ten Cate 
Textielfabrieken (C) linksaf het pad op naar knooppunt 
G38 en ga je rechts het pad op naar knooppunt F61. Voor 
knooppunt F61 passeer je het Gagelmans Veentje (D).
Na F61 gaat de route door naar de knooppunten F62-F60 
en F59 richting F54
Let op: als je na knooppunt F59 uit het bos komt, weg 
vervolgen naar F54, maar bij de Koetshuisstraat linksaf 
slaan naar de Ninaberlaan. Op de Ninaberlaan rechtsaf, 
weg in de bocht om de molen, volgen. Ter hoogte van de 
fietsenwinkel steek je de weg over naar Museumboerderij 
Erve Hofman (E) en ben je terug bij het Startpunt F54 en 
aan het einde van dit Ommetje. 

A. Huize De 
Voordam
Huize De Voordam 

werd in 1849 

gebouwd voor 

de Amsterdamse 

‘juffer’ en 

jonge weduwe 

Johanna Elisabeth Ninaber-Biben en haar twee 

kinderen. Haar zoon Adriaan bracht het later tot 

burgemeester van Hellendoorn. Het is nog een 

poosje hotel geweest, raakte vervallen, maar is 

gelukkig fraai gerestaureerd.

B.  Botenhuis 
Enterse Zomp
Na knooppunt 

F69 passeer je 

het botenhuis van 

de Enterse zomp 

‘De Schuttevaer’. 

Een zomp 

is een houten platbodem die vroeger via de 

Regge goederen naar het westen van het land 

transporteerde. Vanaf hier kun je in schoolvakanties 

een vaartocht maken met de Zomp. 

entersezomp.nl 

C.  Ten Cate- 
Textielindustrie
Nijverdal dankt 

zijn ontstaan 

aan de Engelse 

ingenieur Thomas 

Ainsworth. Hij 

begon er in 1836 

een fabriek, waaruit het huidige geavanceerde 

Ten Cate ontstond, waar o.a. antiballistische 

materialen, composieten voor de ruimtevaart en 

kunstgrasvezels voor sport worden gefabriceerd.

D. Gagelmans 
Veentje 
Het Gagelmans 

veentje is in 

de jaren dertig 

gegraven voor 

de winning van 

het ‘bruine goud’: 

turf. Later was het bij strenge winters het domein 

van schaatsclub ’t Veentje. Nu is het een mooi 

natuurgebied, waar zeldzame planten groeien 

als Ronde zonnedauw, Brede wespenorichis en 

Blauwsporig bosviooltje.

E. Erve Hofman
In de oude, 

monumentale 

museumboerderij 

Erve Hofman 

is voor jong en 

oud van alles te 

beleven. In en om 

de boerderij is het hele vroegere boerenbedrijf 

te zien. Erve Hofman bezit één van de grootste 

verzamelingen streekdrachten, kostuums en 

accessoires van Nederland. In ‘t karnhuussie is een 

onbemand Tourist Info Punt gevestigd. 

www.oaldheldern.nl
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