Lutterzand Florilympha
Auteur: Truus Wijnen
Langs de Dinkel, Greune Stet, zandverstuivingen, bos, jeneverbessen en
heidevelden
Deze wandeling gaat in z'n geheel over landgoed en natuurgebied Het Lutterzand. Dit
gebied, gelegen tussen De Lutte en Denekamp, is van oudsher aantrekkelijke voor
dagtoerisme en met name bekend door het riviertje de Dinkel dat hier zijn natuurlijke,
meanderende loop tot op heden kon behouden. De Dinkel vormt een grillige grens tussen
lager gelegen stroomdalgraslanden en een uitgestrekt, hoger gelegen stuifzandgebied.
Op de plek met de naam 'Greune Stet' (groene staart) wordt de oever van de buitenbocht
van de hier sterk meanderende Dinkel gevormd door een steile wand van enkele meters
hoogte. Het Lutterzand heeft een afwisselend landschap van bos met oude en jonge
dennen maar ook heideveldjes en jeneverbesstruweel op oude zandverstuivingen. In het
gebied kun je de nachtzwaluw, zwarte en bonte specht, buizerd, staartmees of de
boomleeuwerik aantreffen. Bij de Dinkel heb je kans een ijsvogel of grote gele kwikstaart
te spotten.Het Lutterzand is aangewezen is als aardkundig monument.
Routebeschrijving
Start
Loop vanaf de parkeerplaats van Restaurant Florilympha naar de weg en ga LA. Al snel
weer LA het bospad oplopen. 1e pad RA: bordje Landgoed Lutterzand. Aan eind RA. Je
passeert een hek en gaat vervolgens al snel in de bocht bij het terras van Paviljoen
Lutterzand naar links het pad op, langs de hekjes. Dit pad gaat verderop iets omhoog.
Het hoofdpad, dat langs het hekwerk loopt, blijven volgen. Aan de rechterkant van je
loopt het riviertje de Dinkel. Aan het eind LA. Blijf ook nu weer het pad langs het hekwerk
volgen, negeer paden naar links. Je komt uit bij een open zandvlakte, steek over, je blijft
de waterloop van de Dinkel volgen. Thv de hekjes iets naar links het bredere zandpad
oplopen en daar RA. Thv Boscafe De Lutte Hutte het rechterpad nemen bij hekjes en
bordje opengesteld. Weer hekjes door (je bent nu bij de plek gekomen die 'de Greune
Stet' heet).
(1)
Blijf het pad langs het hekwerk volgen, en blijf vervolgens ook zoveel mogelijk het
toegestane pad langs de Dinkel volgen. Thv een bankje net voor het
hondenlosloopgebied (Er staat een bord) het paadje rechts, tussen hekjes en de Dinkel
nemen. Aan eind van de hekjes LA over het zandstuk lopen en langs blauwe afvalbak
een breed zandpad inlopen. Passeer vervolgens hekjes en ga RA op het bospad.
Vervolgens het 1e pad LA (net voor oranje paaltje). Op splitsing linkerpad aanhouden.
Aan eind, thv heidegebiedje en hekje RA en direct rechts aanhouden, iets breder
bosgraspad. 1e pad LA, bij oranje paaltje. Op een 4-sprong met een breder pad RA en
vervolgens direct weer LA. Je loopt nu op een fietspad (ga eventueel op het smallere pad
links naast het fietspad lopen).
(2)
Blijf het hoofdpad volgen, negeer zijpaden naar links. Je komt uit op een veelsprong van
zandpaden. Loop hier schuin rechtdoor, zandpad met fietspad: Zandhuizerpad. Passeer
houten afsluitboom en ga even daarna schuin/haaks naar links: zandpad, bij bordje
'Opengesteld'. Negeer even later een elektriciteitskastje links en ga verderop het pad RA
thv een elektriciteitshuisje aan de rechterkant.
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(3)
Negeer diverse zijpaden, blijf het hoofdpad volgen. Na passeren van een groen ijzeren
hek ook RD blijven lopen. Aan de linkerkant heb je een heideveldje met oa
jeneverbesstruiken. Loop het pad op met bordje 'terreinfietsers geen vrije toegang'. Blijf
ook nu het hoofdpad volgen, negeer de paden naar links. Het pad komt uiteindelijk uit bij
een houten hek met aan de rechterkant een parkeerplaatsje, zaak is dat je zo'n 100 m
voor je bij dit hek bent het pad LA neemt: bordje Landgoed Het Meuleman.
(4)
Aan eind LA, rechts is rustgebied. Volg pad met bocht naar rechts. Net voor een hek ga
je met een bocht naar links, daarna ga je weer met een bocht naar links en vervolgens op
het eind van het pad RA. Je komt bij een open deel waar het pad naar rechts gaat. Je
loopt nu met een bocht om het gebiedje heen en komt uit bij een breder pad dat je volgt
naar rechts. Het pad waar je nu loopt gaat op een gegeven moment met bocht naar links,
even verderop het pad met bocht naar rechts blijven volgen (niet rechtdoor het grassige
pad op). Aan de linkerkant krijg je dan een heideveldje. Blijf nu almaar het hoofdpad
volgen. Uiteindelijk kom je uit bij een groen ijzeren hek. Passeer hek, steek zandweg over
en loop schuin links RD: pad dat iets verderop een heuveltje overgaat.
(5)
1e pad RA: bij blauw pijltje. Passeer hek en ga op het brede zandpad RA, ga eventueel
op het smalle pad ernaast lopen. Op 4-sprong met links een groen ijzeren hek ga je RA:
aan de rechterzijde zie je de speelvijvers van een camping. Blijf nu doorlopen tot eind bij
asfaltweg, hier RA waarna je weer bij het startpunt van de route bent.
Praktische informatie
Start: Restaurant Florilympha
Adres: Lutterzandweg 16-1, 7587 LH De Lutte
Afstand: Rondwandeling van 10 km
Horeca
bij start Restaurant Florilympha. Na 700m Paviljoen Lutterzand. Na 2 km boscafe Lutte
Hutte (alleen open zondag)
Honden
kunnen mee mits aangelijnd
Afkortingen: RA = rechtsaf RD = rechtdoor LA = linksaf Rp = routepaaltje.
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de kaart.

In deze gids laat Truus Wijnen u in twintig rondwandelingen al het moois van Twente
zien. De gids is te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

