LUTTENBERG - RONDOM DE BERG
ROUTE 7 km

Deze route gaat vanuit het dorp over en rondom de 'Luttenberg'. Langs bos, weilanden en met
verrassende vergezichten door de hoogteverschillen.
Werkgroep Ommetjes (iniatiatief van Plaatselijk Belang Luttenberg) i.s.m. Landschap Overijssel.
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Luttenberg - rondom de berg
Hoe kom ik bij het startpunt?
Start bij gemeenschapscentrum Elckerlyc, Butzelaarstraat 22, 8105 AR Luttenberg (tevens TOP toeristisch
overstappunt Overijssel). Hier is voldoende parkeergelegenheid. U volgt de blauwe pijlen van het
wandelnetwerk.
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> ontdek meer op de volgende pagina

Vervolg route
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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.

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

1

'Kerkenlandje'
Kerkenlandje
Het 'kerkenlandje' ligt centraal in het dorp en
hoort bij de kerk. Het biedt een rustige
aanblik en op het processiepad rondom het
landje kun je heerlijk wandelen.

Feestweide
In de zomer wordt hier het jaarlijkse
'Luttenbergsfeest' gehouden. Dan wordt het
omgetoverd tot feestweide. Als na vier
dagen feest de rust is weergekeerd, kunnen
de koeien er weer grazen.

> ontdek meer op de volgende pagina
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Boskapel
Mariakapel in pastoorsbos
In 1929 is het boskappelletje gebouwd. Het
bevond zich destijds in de noordwestelijke
hoek van de pastorietuin. Het was een
tweede rust-altaar, een belangrijk onderdeel
van de sacramentsprocessie. Het kapelletje
is gebouwd n.a.v. het 40 jarig
priesterjubileum van pastoor Butzelaar.
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Bloemenbos
Bloemenbos
Ten westen van bosgebied de Luttenberg
vind je het Bloemenbos, dat in de 19de
eeuw is aangelegd op de wilde
zandgronden. In de 20ste eeuw is ook een
aantal woningen gebouwd tussen het groen.

> ontdek meer op de volgende pagina

4

Het Oosterbroek
Het Oosterbroek
Het Oosterbroek vind je ten oosten van de
Luttenberg. Het is laaggelegen grond,
waardoor het hier vaak drassig is. De
boerderij aan de rand van de weilanden
(ingang Heuvelweg) is tegenwoordig een
buurtboerderij, waar verschillende groepen
dagactiviteiten kunnen doen.

http://www.buurtboerderijhetoosterbroek.nl
(Buurtboerderij Oosterbroek)
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Boomgaard landerij Krukkert
Boomgaard Landerij Krukkert
In 2003 is deze boomgaard opnieuw
aangelegd. Er staan 40 Oud Hollandse
rassen hoogstamfruitbomen waaronder
appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen en
ook een notenboom. Er is een picknickplek
ingericht waar je lekker even kunt genieten
van het uitzicht.

Boomgaard
De boomgaard is een mooie plek met authentieke bomen. Wanneer het fruit rijp is, wordt
het hier te koop aangeboden. Ook is er dan eigengemaakt appelsap te koop.

> ontdek meer op de volgende pagina
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Uitzichtspunt op de berg
Uitzicht vanaf de Luttenberg
Vanaf het hoogste punt op de Bergweg heb
je een geweldig mooi uitzicht over de
omgeving. Over de weilanden zie je in de
verte de Hellendoornse berg, de Nijverdalse
berg, de Holterberg en de Haarlerberg.
Allemaal onderdeel van de Sallandse
Heuvelrug. Bij helder weer kun je de
Palthe-toren zien.

Reeën en vogels
Langs de Bergweg zie je houtwallen, de ideale schuilplaats voor reeën. Veel vogels
vinden hier een broedplaats. De geelgors zingt het hoogste lied. Op rikkepalen zitten
buizerds. Op de akkers, eigendom van Landschap Overijssel, bloeien 's zomers
klaprozen, korenbloemen en kamille tussen het koren.

> ontdek meer op de volgende pagina
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Buitenplaats "Oud Luttenbergh"
Dagcamping 'de Luttenberg'
Op deze buitenplaats kun je je heerlijk de
hele dag vermaken. Er zijn diverse
speeltoestellen en je kunt vanaf hier de
belevingsroute in het bos volgen. Ernaast is
de 'zandkoele' te vinden; een fijne
picknickplek of speelplek.
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Historisch karrespoor
Historisch karrenspoor
U staat nu op het bospad met de naam
Korbeldsweg/Het Rot. Tussen de eswal en
het zandpad ziet u evenwijdig lopende brede
diepe greppels en ook aan de andere kant
van het pad dezelfde greppels en
zandruggen. Over een breedte van wel
vijftig meter aan weerszijden van het bospad
en parallel aan het bos
Het zijn meerdere oude karrensporen naast
elkaar over een lengte van 800 meter vanaf
de noordoostkant van de Luttenberg naar de zuidwestkant. Meer middeleeuwse
karrensporen naast elkaar duiden op intensief gebruik.De uitwaaierende karrensporen
zijn ontstaan door druk handelsverkeer over deze weg.

> ontdek meer op de volgende pagina
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Jeneverbessen
Jeneverbessen
De jeneverbesstruik is een van de weinige
coniferen die van nature voorkomt in
Nederland. Je ziet de struik vooral in
zandverstuivingsgebieden en
heidelandschappen. Zoals op de Veluwe, in
Drenthe en Twente. Het is een
groenblijvende plant die meestal solitair
groeit, maar soms ook in bosjes.

10

Natuurgebied 'de Luttenberg'
Natuurgebied 'de Luttenberg'
Grenzend aan het dorpje ligt het
natuurgebied de Luttenberg, een geïsoleerd
deel van de Sallandse Heuvelrug. Geniet
van de verrassende vergezichten door de
hoogteverschillen. Onderweg tref je naalden loofbos, enkele heideveldjes,
hakhoutbossen en akkers.

Boomvalk
Landschap Overijssel is eigenaar van 'de Luttenberg', een enkel stuk uitgezonderd. Het
gebied is 48 ha. groot, 31 m. boven N.A.P. De Luttenberg heeft een rijk vogelbestand.
Talrijke zangvogels, maar ook de boomvalk broedt hier.

De beschermde jeneverbessen zijn
opvallende verschijningen in de
heideveldjes. De vaak in kluitjes groeiende
bomen geven het gebied een apart karakter.
Zij lijken on-hollands, maar zijn toch
inheems. In de mist lijken het vaak 'witte
wieven' zoals ze ook bekend zijn in oude
verhalen.

> ontdek meer op de volgende pagina

http://www.landschapoverijssel.nl/de-luttenbe
rg (Meer informatie)
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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)



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

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

Gemaakt met routemaker.nl

