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Deze leuke wandelroute leidt je langs een 
paar heel bijzondere plekjes. Je start bij 
de Enterse Waarf, al meteen een locatie 
waar je echt even op ontdekking moet. Je 
stapt hier de unieke wereld binnen van de 
zomp en de zompschippers. Neem even 
de tijd en beleef de Regge door te varen 
met de Enterse Zomp en doe mee met de 
rondleiding op de Waarf waar hij gebouwd 
is. De waarf is geopend voor publiek in 
de zomermaanden op de woensdag en 
zaterdagmiddag.

Langs de Regge loop je vervolgens naar 
Het Exoo, een biologische boerderij 
waar je kunt struinen over de landerijen, 
rondkijken op het erf en snuffelen in de 
eigen boerderijwinkel. Je geniet hier echt 

van het buitenleven op de boerderij. De 
Hooibergen van Het Exoo staan in de 
fruitboomgaard met het terras midden 
in de natuur. Er zijn verschillende poelen 
aangelegd met hierbij een ooievaarsnest. 
Hagen geven de tuin een romantische 
Engelse uitstraling.

Langs de Elsgraven wandel je weer terug 
naar Enter. Parelhoentjes dobberen 
tevreden op het water, snoeken voeren 
daaronder hun snelle duiken uit. Enter 
heeft een bijzondere geschiedenis – wil 
je meer weten over dit dorp, neem dan 
een kijkje in de Oudheidkamer Buisjan, 
in het Zompen- en Klompenmuseum in 
Enter.

Klompen en 
Zompen in Enter

Overijssel | Enter | 9,8 km | Bekijk de route op www.route.nl/twente

Het Exoo
Ooit een boerenherberg, waar 
schippers hun reis onderbraken. Nu 
een biologische boerderij met een 
authentiek boerenerf met winkel.

Oudheidkamer ‘Buisjan’
Het vroegere dorpsboerderijtje 
van Jan Scholten heeft o.a. een 
nostalgisch snoepwinkeltje, een 
kleermakerij, een unieke collectie 
knipmutsen en gerold linnen. Jan 
droeg altijd een jasje, een ‘buis’ op z’n 
Enters, en daarom heet het dan ook 
‘Buisjan’. Koffie (met krentenwegge) 
en fris zijn verkrijgbaar, ook op het 
terras met uitzicht op de grootste 
klomp van Nederland. Naast ‘Buisjan’ 
vind je ook het Zompenmuseum.
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