Heerlijk wandelen in Salland!
20 KM R ONDOM LU TTENBERG

1 H. Corneliuskerk

3 Je komt nu op natuurterrein ‘t Boetelerveld.

• Wanneer je met je rug naar de kerk staat, ga

• Op splitsing RD (bij kp C53).

naar rechts, Butzelaarstraat.
• Je passeert Landbouwmuseum De Laarman
aan je rechterhand.
• Na het museum RA, smal bospad, (gele pijlen)
omhoog.
• Voor een slagboom met ‘niet betreden’ LA
geel-blauwe pijlen volgen.
• Op splitsing RD (bij kp C15), gele pijlen volgen.
• Waar de gele route scherp naar rechts gaat, LA
het bos uit.
• Je komt uit op de verharde weg (bij kp C14), RD.

2 Na
 boerderij het eerste pad RA (blauwe pijlen),

• Op splitsing LA (bij kp C27).

• Je passeert aan je rechterhand een ven.

• Je houdt de begraafplaats aan je linkerhand en

• Op splitsing LA (bij kp C54), pad helemaal uitlopen.
• Je verlaat het natuurterrein, RD (bij kp C50).
• R
 A bij kp C57, houd de sloot aan je rechterhand.

hand.
• Volg de blauwe pijlen naar de verharde weg.
• RA, Harmelinkstraat.

• Op splitsing RA, Schoonhetenseweg.

• Je passeert de Lourdesgrot aan je linkerhand,

• Je passeert restaurant De Bagatelle aan je
linkerhand.

volg het pad naar rechts.
• Je bent nu weer bij het beginpunt.
• Einde route.

4 Grote weg oversteken RD door houten hekje.

• Je passeert rustpunt Landerij Krukkert aan je

• Op splitsing bij kp D18, RD.

C47).

omsmeden tot sikkels’ het bos in.
• Je passeert een amfitheater aan je rechter-

• Pad komt uit op verharde weg, LA.

• Snappertspad volgen.

• Op splitsing LA, Bloemenkampsweg (bij kp

komt op de verharde weg.
• Oversteken en bij smeedijzeren hek ‘Lansen

• Wildrooster oversteken (bij kp C51).

• Op kruising RD.
rechterhand.

Landschap Overijssel (gele pijlen).

• Op Y-splitsing RA (bij kp C52).

bospad, komt uit op een klinkerweg, Hellendoornseweg.

• Eerste pad RA, Luttenbergroute van

• Op verharde weg RA, Wissinksweg.
• Zijwegen negeren. Je passeert buurtwinkel De
Parabool aan je linkerhand en op kruising met

• Waar de weg naar links afbuigt, RA, Seinmanspad.

Kruseweg LA.
• Op splitsing RD.

• Dit pad komt uit op de verharde weg, RA.
• Op splitsing LA, Keizersveldweg.
• Je komt uit op de grote weg, oversteken en LA,
spoor over.

• Eerste pad RA, slootje aan je linkerhand houden.
• Op splitsing LA, Keephouwerspad, volgen tot
verharde weg.

• Na spoor eerste pad RA, Haneveldspad.

• Op verharde weg LA.

• Dit pad volgen, je passeert een crossbaan aan

• Eerste pad RA, ‘t Osterbroek.

je linkerhand.
• Aan het eind op asfaltweg LA, je passeert kinderdagverblijf ‘t Schoapie aan je linkerhand.

• Aan het eind op semi-verharde weg LA (bij kp
C46).
• Op kruising LA.

• Bij huisnr. 14-20 RA, fietspad.

• Eerste pad RA (bij kp C13).

• Je passeert een bord met ‘Haarle, gemeente

• Pad komt uit op verharde weg, LA.

Hellendoorn’, daarna eerste pad RA.

Deze wandeling is opgenomen
in de wandelgids ‘Wandelen in
het hart van Salland’.
Meer info op:
gegarandeerdonregelmatig.nl

Je
 passeert Stempelpost Vakantiepark De
Luttenberg aan je rechterhand.
• Verharde weg volgen.

Kijk ook eens op:
www.sallandwandelland.nl en
www.sw4d.nl
Voor meer toeristische info
download de Salland app:
www.sallandapp.nl

• Je passeert een gymzaal aan je linkerhand.
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Stempelpost

DE LUTTENBERG
Voor alle sportievelingen die het ‘Rondom Luttenberg’ met succes hebben
afgelegd, hebben we zeer speciale prijzen klaarliggen. Dus: allemaal aan de
wandel in ons fraaie Salland, haal de stempel en stuur deze bon op.
Naam:
Adres:
PC + Plaats:
Email:

Prijzen
Kijk op
salland.wandelweb.nl
voor de prijzen die je kunt
winnen én voor de speciale wandelaanbiedingen.

Ga wandelen, verzamel de stempels en stuur deze bon op naar SW4D, Postbus 47, 8100 AA Raalte en win die prijzen!
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