ommetje

•

Lengte wandeling: 5 km, ca. 1 uur.

•

Markering: Paaltjes met gele pijlen.

•

De nummers op de plattegrond verwijzen naar de
bezienswaardigheden langs de wandelroute; deze
staan in de folder nader beschreven.

•

Dit ommetje is niet geschikt voor kinderwagens en
rolstoelen, vanwege de onverharde en smalle paden.
Waterdicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen.

•

Ommetje Zuna5km

Praktische informatie

Het ommetje Zuna leidt u door het
afwisselende landschap van de mooie
buurtschap Zuna. U loopt langs landerijen,
houtwallen en de rivier de Regge.

Het wandelpad loopt langs boerderijen waar dieren
kunnen grazen. Om de dieren niet te storen dienen
honden aangelijnd te zijn.

Colofon
•

Startpunt [S]

Openbaar vervoer

Parkeerplaats Zunabrug.

•

Vanaf NS-station Rijssen:

Buslijn 96 richting Nijverdal,

Halte: De Tol,

10 min. lopen tot start.

Vanaf NS-station Nijverdal:

Alle rechten voorbehouden.

Buslijn 96 richting Rijssen,

© 2011, 1ste druk, Landschap Overijssel.

Halte: De Tol,

gemeenten Wierden en Rijssen.

10 min. lopen tot start.

Met speciale dank aan de enthousiaste leden van de
werkgroep Ommetje Zuna, de grondeigenaren en de

Auto

Studio Marjolein Meijer, Enschede

•

Opmaak & Fotografie:

Op de Provincialeweg Zuna

•

0529-401731, www.landschapoverijssel.nl

tussen Rijssen-Nijverdal op

Teksten: Harrie Strieks

de rotonde de afslag Zuna-

•

weg nemen, weg volgen tot

Productie: Landschap Overijssel,

aan de brug over de Regge.

•

Ommetje Zuna 5km

Omgeving Zuna, gemeente Wierden, Overijssel

Houtwallen
De Oale Schöppe

In deze schuur of ‘schöppe’ uit de 18e eeuw werd hooi opgetast
en jongvee gestald. Ook brandstof als turf en hout kon boer

Mensink hier droog bewaren. De schuur maakt deel uit van het
erve Klein Broens. Het moedererve Groot Bruins ernaast is een

rijksmonument; de historie gaat terug tot circa het eind van de
12e

eeuw. De schuur was in de vorige eeuw langzamerhand ver-

worden tot een grote bouwval. Dankzij sponsoring en subsidie-

verstrekking van diverse organisaties, maar ook door hulp van de
buren, kwam deze oude schuur hier weer als nieuw te staan.

Het ommetje Zuna is een mooie rondwandeling die
u voert door het het karakteristieke Twentse coulisselandschap van de buurtschap Zuna. Op initiatief
van het Gemeenschappelijk Belang Notter en Zuna
en landschapsvereniging de Reggestreek met samenwerking van Landschap Overijssel is dit ommetje ge-

u het beroemde ijsvogeltje zitten aan de oevers.
Veel wandelplezier!

door houtwallen, destijds handmatig met de
bats of schop gemaakt. Zo is in de loop der
eeuwen een mozaïek van akkers en weiden
ontstaan. Van oorsprong hadden houtwallen
als functie het wild buiten en het vee binnen
de landbouwpercelen te houden. Vanwege
hun rol als natuurlijk prikkeldraad werden
vaak struiken met doornen aangeplant.

Het Zunase Kerkenpad

Kerkenpaden werden met name ‘s zondags gebruikt om naar de
kerk te gaan, en liepen tussen de woonplek en de verderop gele-

gen openbare weg die naar de kerk leidde. Veel kerkenpaden zijn
in onbruik geraakt. Bij het realiseren van dit ommetje is een deel
van het Zunase kerkenpad hersteld en in de route opgenomen.

realiseerd. Het ommetje voert u o.a. langs landerijen
en de rivier de Regge. Misschien heeft u geluk, en ziet

Het landschap in Zuna is in stukken verdeeld

Het Veer

De boerderij die hier op de oever van de Regge staat, is het veer-

Het Noorderbos

huis van vroeger. In de volksmond is de naam nog altijd ‘Het

tussen de marke Notter-Zuna en de marke Risne, de zogenaamde

plekken waar de Regge ondiep en in de zomertijd doorwaadbaar

en Rijssen-Holten. Langs en door het Noorderbos loopt een diepe

niet zo ver weg lagen, gemakkelijk bereiken.

In het Noorderbos waarin u zich nu bevindt, loopt de oude grens

Veer’. De allereerste boerderijen in Notter en Zuna kozen voor

Zunase Wal. Nu is het de grens tussen de gemeenten Wierden

was. Via de voorden konden de pioniers zo de hogere venen, die

sloot. Dit is de Brandgoot, deze watert af op de Regge.

Geschiedenis
De buurtschap Zuna (Nedersaksisch: Sunnoa) hoorde
tot 1811 bij het gericht Kedingen en was één van de zogenaamde Rijssense kwartieren. In 1811 ging het deel
uitmaken van de gemeente Wierden.

De Regge

De rivier die hier stroomt heet de Regge, in het dialect

spreekt men van de ‘Ao’. De buurtschap Zuna ten zuiden

van de Regge is afgeleid van Suden Ao, wat ten zuiden van
de Ao betekent. De Regge ontspringt bij landgoed Wes-

terflier ten zuidwesten van Diepenheim en is opgedeeld

in drie trajecten: Boven-Regge (Diepenheim-Rijssen), Midden-Regge (Rijssen-Hellendoorn), waar u zich nu bevindt,
en de Beneden-Regge (Hellendoorn-Ommen). In Ommen
mondt de rivier uit in de Overijsselsche Vecht.

