9 - Pannenkoek langs Regge
Een wandeling om van te smullen. Smullen gaat u van de enorme afwis
seling: spannende bospaadjes door de Wolfskuil, fraaie landwegen langs
riviertje de Beneden Regge, struinpaden door de verwilderde graslanden
langs die Regge, kronkelpaadjes langs een heus moerasbos en daar waar
het landschap open is, van de fraaie boerderijen.

Praktische informatie:
Afstand: 9 km
Soort: rondwandeling
Startpunt:
station Ommen
Stationsweg 35
7731 AX Ommen
Coördinaten: 52°30’36” N 6°25’1” E
Horeca:
Bij station
De Nieuwe Brug
Lemelerweg 13
7731 PR Ommen

Smullen gaat u ook van de heerlijke pannenkoek in CR Pannenkoekenhuis
De Nieuwe Brug; u komt daar halverwege de wandeling langs. Deze route
loopt grotendeels over onverharde paden en wegen.

Honden: aangelijnd
GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl / zoek op 605

1. Vanaf voorkant station RA en bij overweg RA spoor over
(Stationsweg). Na huisnr 12 RA (Wolfskuilstraat), loop straat uit.
Na huisnr 22 aan einde RD, halfverharde bosrandweg met linkerbocht. Let goed op, want anders loopt u er aan voorbij: 100m na
die bocht op 1e paadje schuin LA bos in. Op 1e driesprong RA,
loop pad uit, negeer onderweg rechter zijpaden. Na linkerbocht
aan einde RA, links ziet u aarden wal (met daarachter Wolfskuil).
Let ook nu weer op: waar die wal stuk lager is (bij geel paaltje)
op 1e pad LA, maakt iets verderop linkerbocht. Bij Blokhut naar
rechts die Blokhut links van u passeren en bij infopaneel Wolfskuil
RD bos in, pad met 2 paaltjes en geel/rood + roodmarkering.
Kort daarna op driesprong RA. Wat verderop smal grasveld
('s zomers kampeerterreintje) RD opgaan, halverwege grasveld
(op breder stuk) via slagboom RA en aan einde op brede
halfverharde bosweg LA.
2. Weg maakt verderop linkerbocht, rechts ziet u stroomdal van
Regge. Op asfaltplek bij huisnr 17 RA (Giethemer Hooiweg),
halfverharde bosrandweg, blijf deze volgen. Op kruising met
wandelroutepaal N12 RA (Giethemer Kerkpad), fietspad. Na wit
ophaalbrugje over riviertje Regge bij P14 LA, volg landweg langs
Regge. Na 1½ km aan einde bij drukke weg LA brug over
(rechts is horeca De Nieuwe Brug).
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3. 100m na die brug bij P11 RA weg oversteken, RD bos in en
verderop Besthmertunnel door. Na die tunnel min of meer RD,
halfverharde bosweg met rechts fietspad. Na huisnr 6, bij fietspadkruising en N26, RA, bospad met linkerbocht + bordje Eerde.
Wat verderop gaat u een zig/zaghek om slagboom door. 100m
daarna op 1e pad RA en voor prikkeldraad linkerbocht volgen.
Waar bosrandpad naar links bos inbuigt, dat niet volgen maar over
graspad langs Regge verdergaan. Met hoog water ziet u vanzelf
wel dat u hier niet verder kunt, ga dan terug, volg wit/blauwmarkering van Reggepad en lees verder vanaf punt 4. Kunt u wel
langs Regge verder gaan, dan steekt u wat verderop over stenen
natte plek over, blijf gras/struinpad langs Regge volgen. Na ca
200m ziet u links groepje oude eiken en daarna ruig grasstuk.
Bijna aan einde van dat grasstuk haaks LA naar en door opening
(3 dicht bij elkaar staande paaltjes) in prikkeldraad, volg paadje
(langs bosrand) met linkerbochtje bos in. Aan einde op grasplek
met wandelroutepaaltje, infobordje 'Beleef Regge' en bankje RA
hoog loofbos in. Kort daarna op driesprong LA (geelgroen pijltje).
Waar u langs breed water loopt (kan droog staan) RA trap op.
4. Waar u drukke weg ziet deze via opening in vangrail voorzichtig
oversteken, RD bos in en na klaphekje bij N23 LA. Aan einde,
strak voor parkeerplaats bij N20, RA en na ca 100m op 1e pad
bij N22 LA, loop pad uit. Aan einde op T-kruising met grassige
bosweg en blauw pijltje RA en na langzame klim op 1e kruising
LA, gehavend asfaltpad. Even voor flauwe rechterbocht (daar gaat
asfalt over in klinkers) schuin LA iets naar beneden en na achterkant van bruin bordje schuin RA, brede bosweg met rechts achter
bomen heideveldje. Na 200m, nog in rechterbocht bij wandelpaaltje, LA. Bos uitlopend op wegkruising RD (Batterinkweg).
Na flauwe linkerbocht, stukje na huisnr 2 (l), op 1e bospad met
slagboom en groen bordje opengesteld RA. Na 150m op kruising
RA en kort daarna linkerpad negeren. Op T-kruising RA, pad gaat
iets omhoog, en even na slagboom (en bankje) op bosweg LA.
Aan einde op asfaltwegje LA, gaandeweg loopt u Ommen in.
Op kruising bij fietsbordje 49 RA (De Kamp), loop bochtige
weg van ca 500m uit, aan einde ziet u het station.
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