
ommetje
Het ommetje Boven-Regge en Schipbeek 

leidt u door het oude beekdal landschap 

van de Schipbeek en de Boven-Regge, 

waar eens onbegaanbare moerassen het 

landschap vormden. 
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Ommetje Boven-Regge en Schipbeek  (10 km)
• De route is niet bewegwijzerd.
• De nummers op de plattegrond en in de folder verwijzen naar 

bezienswaardigheden langs de route. Deze zijn in de folder en 
op het paneel nader beschreven.

• De route is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen, 
vanwege de onverharde en smalle paden. Waterdicht en 
stevig schoeisel wordt aanbevolen.

• Het wandelpad loopt over terreinen waar wild beschutting 
vindt. Om de dieren niet te verstoren en om verspreiding van 
dierziekten te voorkomen dienen honden aangelijnd te zijn. 

•  U loopt deze route op eigen risico.

Colofon
• Productie: Landschap Overijssel, Dalfsen
 0529 - 40 17 31, www.landschapoverijssel.nl
• Tekst, illustraties en beeldmateriaal: 
 Werkgroep Ommetjes Diepenheim
• Opmaak: Gerrit Ebbink, Eefde

•  Met speciale dank aan de enthousiaste werkgroepleden uit 
Diepenheim, de grondeigenaren en de gemeente Hof van 
Twente.

 2008, 1ste druk. Landschap Overijssel, 
 Alle rechten voorbehouden. EOGFL

Moerasbos achter Huis Diepenheim
Het oorspronkelijk ondoordringbare moeras 
beschermde ooit de burcht van Diepenheim. Deze 
burcht werd rond 1121 gebouwd en is tijdens de 80 
jarige oorlog met Spanje (1568 – 1648) verwoest. 
Het huidige huis is van 1648.
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Hessenwegen
Ontdek het mooie landschap van Achterhoek en Twente



Boven-Regge en 
Schipbeek 10 km
Diepenheim, gemeente Hof van Twente, Overijssel

De wandeling voert u door het oude cultuur-

landschap aan de westzijde van Diepenheim. 

U loopt via het oudste deel van Diepenheim, 

het zo genaamde ‘stedeke’ rond de historische 

Johanneskerk, naar het landgoed ‘Westerflier’. 

Vandaar wandelt u een eind langs de  Schipbeek 

om vervolgens door het landgoed ‘Huis te 

Diepenheim’ weer terug te keren naar het 

vertrekpunt. 

Rabatten
Wat u hier ziet is een 
overblijfsel van historisch 
grondgebruik. Om lage natte 
gronden toch geschikt voor 
bosbouw te maken werden 
delen daarvan opgehoogd. 
De opgehoogde delen 
werden ‘rabatten’ genoemd. 
Ze werden voornamelijk 
beplant met eikenhakhout. 

Schipbeek
De Schipbeek is omstreeks 1402 gegraven om de 
Hanzestad Deventer een vaarverbinding te geven 
met het Duitse achterland. 

Zandrug
U loopt nu over een zandrug die hier aan het eind van de 
zogenaamde ‘ijstijd’ door zandstormen is ontstaan.

Regge
Links van u ziet u het riviertje de Regge. 
De naam betekent: hij die water voert. 
De Regge werd tot aan het begin van de vorige eeuw 
bevaren met zompen. Dat waren kleine vrachtboten.
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Hessenweg
U loopt nu een stukje over een oude Hessenweg . 
Hessenwegen zijn Middeleeuwse handelsroutes tussen 
Duitsland en Nederland. Ze kwamen uit in belangrijke 
handelscentra als Deventer en Utrecht.

Voorbereiding op klimaatsverandering
Hier ziet u een waterretentiegebied. Als het langdurig 
regent komt dit onder water te staan. Ook de natuur krijgt 
hier nieuwe kansen (natuurontwikkeling). 
Door de aanleg van waterretentiegebieden wordt  ‘met de 
natuur meegewerkt’.

Stuwwal
In de ijstijd, ongeveer 80.000 - 100.000 jaar 
geleden, is de stuwwal door het landijs omhoog 
gedrukt. Deze stuwwal is een voortzetting van de 
Lemelerberg - Holterberg en de stuwwallen bij 
Markelo. Andere bekende stuwwalcomplexen zijn 
de Veluwe, de Utrechtese Heuvelrug en de heuvels 
bij Oldenzaal en Ootmarsum.
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