
           

Hellendoorn

Rijssen

Enter

Opstapplaatsen:
Rijssen, bij de Pelmolen, 7461 PT

Enter, bij de Scheepswerf, 7468 GG
Hellendoorn, achter de ijsfabriek, 7447 AN

Vaartochten:
Groepen met max. 25 personen 
(Hellendoorn max. 20 personen)
reserveringen van april t/m november, 
behalve op zondag.

Vaste vaarten:
In de vakantiemaanden juli en augustus 
kunt u van 11.00 t/m 16.00 uur, elk uur 
meevaren zonder te reserveren.
Rijssen: ma t/m vrijdag 
Enter: di t/m zaterdag 
Hellendoorn: di t/m zaterdag

Informatie en boekingen:

Voor Enter en Rijssen 
Tourist Info Wierden
Markstraat 21. 7642 AK  Wierden
bij voorkeur per mail: 
wierden@twenteinfo.nl  
of tel. 0546 - 574 911 
tijdens openingsuren. 
www.wierden-enterinfo.nl

Voor Hellendoorn
Tourist Info/VVV Nijverdal 
Willem Alexanderstraat 7c 
7442 MA  Nijverdal
tel.: 0548  - 612  729 
tijdens openingsuren. 
email: promotie@zinin.com
www.vvvhellendoorn.nl
 

Voor laatste nieuws en 
achtergrondinformatie: 

www.entersezomp.nl

Pouliestraat 3, 7642 BE Wierden

Henk
Geplaatste afbeelding



Zompen waren vroeger het vervoermiddel omdat de landwegen 
vaak onbegaanbaar waren. Ongeveer 200 jaar geleden had Enter 
wel 120 zompen op de Regge varen. De zompen waren functioneel 
gebouwd. Weinig diepgang en slank in de nauwe vaarwegen. De 
Regge was destijds net zo belangrijk als nu de A1.
De stichting bezit drie Enterse zompen. De “Regt door Zee” werd  
gebouwd in 1986. In 2011 is door vrijwilligers op de nieuwe Enterse  
scheepswerf “De Waarf” gebouwd en te water gelaten “De Vriend-
schap”, naar het voorbeeld van de oude zomp van Jans ten Berge.  

BELEEF 
DE REGGE

“Varen waar geen water is” is de titel van een bekend 
boek van dr. G.J. Schutten. Hij schrijft over de scheep-
vaart in de tijd dat er nog geen stuwen in de Regge 
zaten. In een droge periode was het toen moeilijk varen.
Varen met de zomp is een belevenis. Varen op de Regge 
is genieten van een ongekende rust en schoonheid. De 
ogenschijnlijk onbeduidende rivier heeft een schitterende 
natuur. Zie ze vliegen, de ijsvogels met hun prachtige 
kleurentooi van onnatuurlijke helderheid. 
Zie de zwanen in het voorjaar broeden met hun grote 
nesten in het water. Zijn er jonge zwaantjes, kom er dan 
niet te dichtbij.

Beleef de zomp, ervaar hoe stijlvol deze platbodem 
door het water glijdt. Kijk hoe de schipper de mast 
laat zakken bij elke brug en geniet er van. 

Wie kent niet het 
woord “OVERTOOM”.  
Maar wie weet wat een 
overtoom is? 
Tussen Rijssen en    
Hancate, in Zuna en 
Overwater, liggen twee 
stuwen en die kun je 
passeren met een over-
toom. Daarvoor vaart 
de schipper op een  
lorrie en met hulp van 
de accu’s in de zomp 
wordt de lorrie langs de 
stuw/vistrap getrokken. 

DE ZOMPEN

De eerste zomp heeft 
als ligplaats Rijssen, bij 
de pelmolen. 
De tweede ligt in Enter 
bij de scheepswerf.

In 2014 is de derde 
zomp “de Schuttevaer” 
ook op “De Waarf” in 
Enter gebouwd en ligt 
nu in Hellendoorn.

UNIEKE
OVERTOMEN

Het lijkt spannend 
en dat is het ook!

HEERLIJK
ONTSPANNEN

MET EEN
GROEP

Wat is er gezelliger dan samen met 
familie, vrienden of collega’s een 
tochtje te maken over de  Regge. 
Een van de schippers  vertelt een 
verhaal over hoe er vroeger werd 
gevaren en wijst u op de vele  
interessante dingen die te zien zijn. 
Mocht het toch eens wat waaien en 
regenen, dan kruipen we met ons allen 
wat dichter bij elkaar. De schipper 
heeft paraplu’s en misschien heeft 
iemand wat zompenbitter en zoute 
haring  meegenomen!!

HEDEN
& VERLEDEN Enter

Hellendoorn


