
ZOMERzaterdag 13 augustus 2022GO 15

1
Tips onderweg

2
3
4

Terreinbeheerder Evert 
Dijk dacht tien jaar 
geleden vanaf de 
tekentafel al mee over 
het Regge-herstelpro- 
ject ter hoogte van 
Koemaste. Hoe brengen 
we mens en natuur zo 
goed mogelijk met 
elkaar in balans? „Op dit 
resultaat kun je alleen 
maar heel trots zijn.” 

Anne Grundel
Hellendoorn

De wandeling is nog maar net 
van start, als daar een vlag van 
Landschap Overijssel wap-

pert. Dijk: „We staan nu bij een van 
de zes ingangen naar Koemaste. Dit 
oude schuurtje achter de leilinde 
gaan we inrichten als mooie in-
foschuur, met oud kaartmateriaal. 
Maar ook al duurt dat nog even, hier 
is nu al genoeg te zien. Veel mensen 
weten niet dat dit een pluktuin is. 
Kijk, hier hangt een lekkere ‘nota-
risappel’ aan de boom. En daar pluk 
je heerlijke zwarte bessen.”

De Regge dient zich aan. We zijn 
midden in de natuur en toch wande-
len we op een verhard pad. Dijk: 
„Hier vlakbij zit verzorgingshuis De 
Blenke. Kijk eens hoeveel mensen op 
een scootmobiel of met een rollator 
van de natuur genieten. Ze kunnen 
eruit, omdat het hier toegankelijk is 
voor iedereen.” Het typeert de wijze 
waarop Dijk en zijn collega Quinten 
Pellegrom, die zich richt op natuur- 
en landschapsbeleving, kijken naar 
de omgeving. Pellegrom: „Wij zeg-
gen wel eens: Aan deze kant van de 
Regge mag alles, aan de andere kant 
mag niets. Daar heerst absolute rust.”

Paasboake
Wat dat ‘alles’ is, 
zien we voorbij 
botenloods Het 
Zomphuus, ter 
hoogte van een 
landmark dat de 
zomp verbeeldt. 
Het paasvuur in de gemeente Hellen-
doorn werd tot 1995 aangestoken in 
het weiland van Hofman. Daarna 
verplaatste het zich naar de Noord 
Esweg, maar bij regen werd die loca-
tie onderaan de berg modderig en 
slecht toegankelijk. ‘Kan de boake 
niet hier?’ verzocht de gemeente het 
Landschap. „Zo’n vraag is de schrik 
van iedere terreinbeheerder”, aldus 
Dijk. „Op een mooie Eerste Paasdag 
staat er wel 2000 man te kijken, mid-
den in het broedseizoen!”

Hij vervolgt: „Eigenlijk wil je geen 
concessies doen aan de natuur. Aan 
de andere kant zoek je ook naar na-
tuurbeleving. Dat kan hier. Het paas-
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Gedichtenroute
Langs de regge tref je meerdere gedich-
ten, o.a. Het reggelint meandert van Mi-
neke Mollink: rietbluumpies zwaait hin en 
weer / Natuur eist andach keer op keer / 
niet bange um te falen… / en wiej? / Wiej 
bint ‘t er stille van / en zwiegt in alle talen.

Enterse zomp
Vanuit Hellendoorn kunnen liefhebbers 
met de schuttevaer van de stichting en-
terse zomp over de regge varen. er zijn 
altijd twee schippers aan boord. de ene 
vaart en de andere schipper vertelt over 
de zomp, hun bouw en geschiedenis.

Stuw Overwater
Nabij de stuw ‘Overwater’ is een overtoom 
in werking: een installatie waarbij een 
schip over land van het ene in het andere 
water wordt getrokken, met het doel een 
peilverschil te overwinnen. de overtoom-
tocht is te boeken op entersezomp.nl.

Schuilenburg
schuilenburg is altijd belangrijk geweest in 
Hellendoorn, maar toch is het moeilijk om 
de juiste naam te vinden. In gebruik zijn; 
waterburcht, slot, kasteel, havezate, huis 
en meer. tegenwoordig doet het dienst als 
een fijne pleisterplaats aan het water.

‘Langs de Regge gaan mens en 
natuur hand in hand, geweldig’

  WANDELROUTE 5 - REGGE: KOEMASTE TOT KATENHORST

 e Adviseur natuur- en landschaps-
beleving Quinten Pellegrom (l) en 
terreinbeheerder Evert Dijk bij het 
startpunt van de route. FOTO BERT KAMP

vuur is kortstondig en eens per jaar. 
Dan maar geen kievitsei op deze plek. 
Het vertier midden in de natuur hier, 
levert bij bewoners ook veel respect 
op voor de kwetsbare gebieden waar 
we de rust niet willen verstoren.”

Jongeren
Dat vertier begint en eindigt overi-
gens niet bij het jaarlijkse paasvuur. 

Op deze zonnige 
dag genieten jon-
geren in het riet 
bij de Overwater-
brug van alles wat 
de Regge te bie-
den heeft. ‘Nemen 
jullie de rommel 
straks weer mee, 

jongens?’ ‘Tuurlijk, meneer’.
In de Regge passeren de zompen 

twee stuwen met hulp van overto-
men. Precies op die plek houdt Pelle-
grom even stil: „Wat ik iedereen tij-
dens een wandeling zou willen aan-

raden: zoom eens in. Als je twee mi-
nuten naar dezelfde plek kijkt, zie je 
al zoveel verschillende soorten. En 
elke soort heeft een eigen functie. 
Hier zien we de weidebeekjuffer, de 
gehakkelde aurelia, de ijsvogel en de 
gele kwikstaart. Het meanderende 
karakter van de Regge heeft al heel 
snel een positief effect op met name 
vogels en insecten.”

Halverwege de route is landgoed 
Schuilenburg een mooie pauzeplek. 
Dijk wijst nog even op de vleermuis-
kelder die er mooi bij ligt. We zijn 
ondertussen in Katenhorst en dan 
wordt meteen duidelijk wat ‘absolute 
rust’ inhoudt. Precies dat.

Kruidige kernen
Op verschillende plekken in het ge-
bied zijn kruiden ingezaaid, om ver-
dwenen kruidsoorten uit het Regge-
dal terug te krijgen. Die ‘kruidige 
kernen’ bevatten inheemse soorten 
als de margriet, duizendblad, biggen-
kruid en vertakte leeuwentand. Stee-
nanjer, tripmadam en grote tijm zijn 
soorten die meer eisen stellen en ook 
in het Reggedal thuishoren. Voor 
deze soorten is echter maatwerk no-
dig. Dijk: „Sommige kernen staan nu 
al prachtig in bloei. Drie tot vijf jaar 
na het inzaaien halen we de rasters 
weg en dan zorgen de koeien in dit 
gebied voor de verspreiding ervan. 
Het wordt hier alleen maar mooier.”

 a Wandelroute regge: Koemaste tot 
Katenhorst, 9 kilometer. raadpleeg de 
app ‘Wandelen in Overijssel’ voor ex-
tra informatie onderweg. Meer info: 
landschapoverijssel.nl

l 
Het liefst doe je geen 
concessies aan de 
natuur, maar beleving 
is ook veel waard

 – Evert Dijk, terreinbeheerder


