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Rondwandeling vanaf De Lutte
Het gezellige plaatsje De Lutte is uitgangspunt voor deze rondwandeling. Het in de
gemeente Losser gelegen kerkdorp staat zowel in de zomer als in de winter bol van de
activiteiten. De Lutte kent een gezellige dorpskern met een ruim aanbod aan
horecagelegenheden en weet zich ook nog eens omgeven door een zeer fraai landschap.
Deze wandelroute gaat in zuidelijke richting naar het natuurgebied Duivelshof, een
gebied waar bossen worden afgewisseld met heideveldjes, akkers en weilanden.

Routebeschrijving
In deze routebeschrijving komen de nummers overeen met de nummers op de routekaart
die gratis te downloaden is voor abonnees van Wandelzoekpagina. In de
routebeschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
----Start: Loop vanaf de parkeerplaats van de VVV naar links, richting het centrum van De
Lutte.
Na 300 m: blijf op de 3-sprong voorbij de kerk rechts lopen en ga net ná de kerk RA:
Kloosterpad.
Na 150 m: pad gaat met bocht naar links, ga daarna op 3-sprong RA richting kapelletje.
Na 100 m: bij kapelletje LA.
Na 75 m: op 4-sprong bij bankje RD: 2e pad van rechts.
Na 60 m: passeer hekjes en ga op asfaltweg RA.
Na 550 m; aan het eind LA.
Na 330 m: RA over viaduct en spoorwegovergang.
-(1)Na 200 m: na de spoorwegovergang RA de parkeerplaats oplopen en vervolgens schuin
links via toegangshekjes het Arboretum ingaan. Neem het pad naar rechts, pad gaat
even later met bocht naar links. Daarna zijpaden negeren en rechtdoor lopen tot na 330
m het informatiecentrum is bereikt. Na het informatiecentrum RA, bruggetje over.
Na 90 m: op 4-sprong RD, weer een brug over.
Na 100 m; op 3-sprong, bij bankje, LA.
Na 250 m: aan eind van het pad, bij wit hek, LA op asfaltweg.
Na 80 m: 1e pad RA: zandpad, bij bordje landgoed PoortBulten.
Na 600 m: aan eind van het pad, bij hek, LA, op rand van bos en weiland.
Na 100 m: aan eind van de bosrand LA en al snel weer RA langs bomen richting
houtwallen en asfaltweg. Het gras kan hier hoog zijn.
Na 230 m: op asfaltweg RA.
-(2)Na 250 m: net na huisnr 78 het 1e pad LA: bij bordje Duivelshof. Het pad gaat over in een
karrenspoor langs bomen.
Na 250 m: ga 1e pad LA, over vlonder en langs hekje. Vervolgens zoveel mogelijk links
langs afrastering van weiland blijven lopen richting boerderij.
Na 300 m: aan eind van het weiland RA richting klaphekje naar erf met stallen. Passeer
hekje en sla LA, loop langs stallen en woonhuis richting de asfaltweg.
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Na 90 m: op asfaltweg LA.
Na 200 m: 1e pad, bij bosrand, RA. Dit bochtige pad passeert een beekje, pad naar links
blijven volgen en ter hoogte van een waterpartij pad naar rechts nemen.
Na 380 m: pad passeert twee vlonders en komt uit bij hekje bij weiland. Passeer hekje en
blijf zoveel mogelijk links langs de rand van het weiland lopen om halverwege het weiland
richting boom met bankje en hek te koersen en vervolgens naar het hekje rechts in de
hoek van de bosrand. Dit weilandpad kan in regenperiodes behoorlijk drassig zijn. Door
de diverse waterlopen in het weiland is het dan zaak de meest droge gedeeltes op te
zoeken.
Na 420 m: passeer het hekje om via een bospad bij een volgend hekje uit te komen.
Hekje door en het weiland rechtdoor oversteken, richting de boerderij recht voor je. In dit
weiland lopen in de zomermaanden (ook) koeien.
Na 340 m: aan het eind van het weiland, bij een smallere doorgang ongeveer 100 m vóór de
boerderij, LA het hekje door; pad langs houtwallen.
Na 650 m: pad langs weilanden en houtwallen blijven volgen tot bij bank met afdak, hier
RA: pad door weiland.
Na 440 m: op zand-gravelpad RA: bij routepaaltje S44.
-(3)Na 60 m: bij de 1e boom LA.
Na 150 m: pad gaat met bocht naar rechts en vervolgens links en komt uit bij T-splitsing
(routepaaltje S43) hier LA, houten vlonder over. Negeer vanaf nu alle zijpaadjes en blijf
het doorgaande pad volgen.
Na 800 m: aan eind van de es met rechts een boerderij, op T-splitsing LA en direct het
pad naar rechts aanhouden.
Na 270 m: pad komt uit bij asfaltweg, deze schuin naar links oversteken.
-(4)Na 300 m: pad gaat met bocht naar rechts, wordt bospad en komt uit op breed zandpad,
hier LA.
Na 420 m: aan eind van het pad een hek passeren en RD lopen: Duivelshofbosweg.
Na 310 m: ter hoogte van IJsboerderij 't Loaboerke RD lopen en even verder pad in bocht
naar rechts blijven volgen.
Na 600 m: bij hekjes LA en voor de boerderij rechts aanhouden.
Na 250 m: 1e weg LA: Oude Lutterkerkweg
Na 350 m: op 4-sprong met links toegang tot Erve het Litshof RA: Hamshorstweg.
Na 230 m: negeer 1e zandpad naar rechts en blijf RD lopen.
Na 310 m: blijf het pad - dat de Finse Lodge bed and breakfast 'De Hamshorst' passeert volgen tot op 3-sprong, hier RA.
-(5)Na 100 m: 1e pad LA, bij houten hek + bordje Boerskotten.
Na 350 m: op 4-sprong met fietspad RA.
Na 480 m: asfaltweg - Postweg - oversteken.
Na 975 m: aan eind vh Rotboerpad, bij wit-rode hekjes, LA over viaduct en RA spoor over.
-(6)Na 200 m: 1e zandpad LA, bij ijzeren hek.
Na 250 m: op 4-sprong met fietspad RA
Na 400 m: op schuine 4-sprong RD lopen, richting witte hekjes.
Na 190 m: 1e pad RA: Fleerderhoekpad. Zijpaden negeren en pad blijven volgen tot de
kerk in De Lutte.
Na 400 m: bij de kerk LA en op het plein weer LA de straat inlopen tot na 250 m de VVV
wordt bereikt.

Praktische informatie
Startpunt
VVV / Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca
Bij start en na 300 m in centrum De Lutte. Halverwege is een IJsboerderij
Openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Oldenzaal met de buurtbus naar De Lutte, bushalte Dorpsplein. Je
kunt de route dan beginnen bij punt S.
Achtergrondinformatie
Op deze route loop je langs boerenerven en kun je genieten van heidevelden omgeven
door bossen met beekjes die zich een weg banen door het landschap. Je maakt kennis
met het arboretum Poortbulten. Dit door de tuinarchitect Leonard A. Springer in parkvorm
aangelegde arboretum herbergt zo'n 2.500 inheemse en uitheemse bomen en heesters.
Vanuit het arboretum loop je het landgoed Poortbulten in. Een karrenspoor wordt
afgewisseld door een pad door de weilanden: prachtige paden die koers zetten richting
natuurgebied de Duivelshof. Dit zeer gevarieerde natuurgebied tussen De Lutte en
Losser bestaat uit heide, bos en weilanden omgeven door houtwallen. Op de Duivelshof
zie je ook een gerestaureerd middeleeuws verdedigingsstelsel van grachten en wallen
rondom de gelijknamige boerderij. Bijzonder zijn de landerijen en het erf van een
biologische boer. Hij heeft deze opengesteld voor wandelaars en zo kan het gebeuren
dat je op deze wandelroute op enig moment tussen de koeien wandelt. Een geweldige
wandelbelevenis! Een ander natuurgebied op de route is Boerskotten. Hier wordt
gestreefd naar natuurlijke bossen met inheemse boomsoorten. Een loofbos heeft een
grote rijkdom aan soorten en de bladeren bieden ruimte aan broedende vogels. Dode
bomen blijven liggen zodat er paddenstoelen, mossen en planten op groeien. De snelweg
A1 snijdt Boerskotten in tweeën, maar via wildtunnels en een ecoduct kunnen dieren toch
heen en weer lopen of zelfs Duitsland intrekken. Weer teruggekomen in De Lutte rest nog
een groet aan Maria in de Lourdesgrot en dan naar het kerkplein alwaar voldoende
horecaplekken zijn voor een prettige cooling-down.

Deze wandelroute is één van de wandelingen uit de wandelgids 'Twaalf
TwentseTochten' van auteur Truus Wijnen. Van deze gids is in januari 2017 de 2e,
herziene druk op de markt gekomen. Deze wandelgids is uitgegeven bij uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

