
OMMETJE LUTTENBERG ROUTE GROEN

ROUTE 5 km

Leuke, afwisselende route langs bos, heide, weiland en door het dorp. Natuurgebied Luttenberg
was ooit het jachtterrein van textielfabrikant Ten Bosch uit Almelo. Nu is het vogelrijke gebied in
beheer bij Landschap Overijssel.

Werkgroep Ommetjes (initiatief van Plaatselijk Belang Luttenberg) i.s.m. Landschap Overijssel.
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Ommetje Luttenberg route groen
Hoe kom ik bij het startpunt?
Start bij gemeenschapscentrum Elckerlyc, Butzelaarstraat 22, 8105 AR, Luttenberg (tevens TOP toeristisch
overstappunt Overijssel).	Voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Volg de groene routepijlen van
wandelnetwerk Salland.

1 Centrum Luttenberg, RK kerk

10 m

 Cafe/restaurant de Luttenberg

100 m

C23
Wandelkeuzepunt C23
(begin op onbekende route)

120 m

C17 Wandelkeuzepunt C17

250 m

C27 Wandelkeuzepunt C27

550 m

2 Natuurgebied de Luttenberg

600 m

3 Museum de Laarman

950 m

C26 Wandelkeuzepunt C26

1,000 m

4 Roggeveld

1,1 km

5 Noordzuidleiding

1,6 km

6 Keuzepunt/ alternatief

1,6 km

C22 Wandelkeuzepunt C22

1,6 km

7 Keuzepunt

2,1 km

C08 Wandelkeuzepunt C08

3,5 km

8 Herdersbosje

3,7 km

C07 Wandelkeuzepunt C07

4,2 km

C09 Wandelkeuzepunt C09

4,9 km

9 Lourdesgrot

5,2 km

 Café de Schoenmaker

5,2 km

C10 Wandelkeuzepunt C10

5,3 km

Einde van de route



Ommetje Luttenberg route groen
5 km

1 Centrum Luttenberg, RK kerk
RK kerk Heilige Cornelius
Parochie Luttenberg behoort tot de parochie
Heilig Kruis. Deze bestaat uit 9 locaties.

Kleine berg
Aan de helling van de gelijknamige stuwwal
ligt het dorpje Luttenberg (kleine berg). Ooit
maakte dit gebied deel uit van de marke
Raalterwoold. In 1318 wordt De Hof van
Luttenberg al beschreven. Omstreeks 1450
scheidde Luttenberg zich af van

Raalterwoold en werd de marke Luttenberg.

Parel van Salland
De kleine buurtschap groeide langzaam uit tot het huidige dorp met een eigen
school,winkels, sportvoorzieningen en vele actieve verenigingen. Het dorp telt ongeveer
2300 inwoners. Luttenberg, de parel van Salland!

 Cafe/restaurant de Luttenberg
Een café/restaurant waar je deze fietsdag mee kunt starten of af te sluiten.

> ontdek meer op de volgende pagina



https://www.zaalspoolder.nl/ (Café
restaurant Spoolder )

2 Natuurgebied de Luttenberg
Natuurgebied de Luttenberg
Dit mooie natuurgebied is ongeveer 50 ha
groot en het hoogste punt ligt op 31 meter
boven NAP. Jarenlang was dit het
jachtterrein van textielfabrikant Ten Bosch
uit Almelo. Nu is het gebied voor het
grootste gedeelte eigendom van Landschap
Overijssel.

50 vogelsoorten
De Luttenberg heeft een rijk vogelbestand. Meer dan 50 vogelsoorten broeden hier. De
begroeiing bestaat voornamelijk uit berken en grove dennen, afgewisseld met
eikenbomen. In de heideveldjes staan opmerkelijke verschijningen; de beschermde
jeneverbessen.

> ontdek meer op de volgende pagina



3 Museum de Laarman
Museum de Laarman
Bij museum de Laarman kun je van alles
beleven rond het thema van
voedselproductie voor zowel mens als dier.
In deze voormalige veevoederfabriek zie je
niet alleen oude landbouwmachines, maar
ook computersimulaties plus informatie over
de geschiedenis van groenten, koe & melk
en nog veel meer.

http://www.delaarman.nl (museum de Laarman)

4 Roggeveld
Roggeveld
Jaarlijks wordt het veldje met rogge
ingezaaid. De rogge wordt in juli ouderwets
gemaaid met de zicht, graanmaaiers en
afleggers. De bindsters zetten het in
schoven. In oktober wordt de rogge met de
dorsmolen gedorst.

5 Noordzuidleiding
Natuurherstel
Deze waterloop stroomt over een lengte van
ruim 6 km door het Sallandse landschap
tussen Luttenberg en het Overijssels kanaal.
Waterschap Groot Salland heeft in 2015 aan
natuurherstel gedaan door de bedding van
de waterloop ondieper te maken en 1 oever
te verflauwen.

Water vasthouden
Daarnaast is er ruimte gemaakt om het water langer vast te houden (retentie). Ook zijn
de stuwen zo gemaakt dat de vissen kunnen passeren. De noordzuidleiding bevindt zich
zo'n 300 meter verderop.

> ontdek meer op de volgende pagina



6 Keuzepunt/ alternatief
Keuzepunt
U kunt er hier voor kiezen om linksaf de
Looweg te volgen. De route rechtdoor gaat
verderop linksaf over het schouwpad, langs
de waterleiding. Dit pad is niet altijd even
goed begaanbaar.

7 Keuzepunt
Keuzepunt
U kunt er hier voor kiezen om de Looweg te
volgen. De route loopt langs de waterleiding,
maar dit pad is niet altijd even begaanbaar.

> ontdek meer op de volgende pagina



8 Herdersbosje
Herdersbosje
Het herdersbosje was vroeger eigendom
van Baron Voorst tot Voorst. In 1923 werd
het gekocht door broer en zus Herder.
Vandaar de naam Herdersbosje. Het was
een verzamelplaats voor landlopers en
zwervers. In WO II werden er clandestien
koeien geslacht. Het bos is nu van de
gemeente Raalte.

9 Lourdesgrot
Lourdesgrot
In 1914 werd deze grot voor Onze Lieve
Vrouw van Lourdes gebouwd. De verlichting
werd aangebracht uit dankbaarheid voor de
behouden terugkeer van 20 jongemannen,
die tijdens de politionele acties naar het
voormalige Nederlands Indie waren
uitgezonden. Tussen 1973 en 1976 werd de
grot gerestaureerd.

 Café de Schoenmaker
Midden in het dorp bevindt zich café-brasserie De Schoenmaker. Het is een familiebedrijf
van meer 80 jaar oud. In 1933 is cafe de Schoenmaker ontstaan. Sinds 1991 runnen Jan
en Natalie te Wierike café de Schoenmaker en is de kroeg uitgegroeid tot een café,
brasserie, zaal, catering en snackbar.

> ontdek meer op de volgende pagina



http://www.cafedeschoenmaker.nl/ (café
brasserie De Schoenmaker)

 

Gemaakt met routemaker.nl


