
 

        
 

 

Fietsroute Luttenberg - Eelerberg 

 

Start: TOP Luttenberg, dagrecreatieterrein aan de Bergweg in Luttenberg 

Lengte: 18 / 32 km. 

 

Routebeschrijving [32 km] 

Vanaf de TOP Luttenberg gaat u richting dorp Luttenberg naar Fietsknooppunt 29. 

 

Volg onderstaande route: 

start —TOP • [A + B] • 29 • [C] • 33 • [E + F] • 6 • 19 • 1 • 7 • [G + H] • 85 • 3 • 4 • 9 

• [I] • 14 • 17 • [J] • 13 • 12 • 11 • 10 • [K] • 2 • [l] • 53 • TOP— finish 

 

Wilt u de Paardenmelkerij (D), aan de Lemelerweg 64 bezoeken, dan fietst u bij 

Fietsknooppunt 33 rechtdoor. Halverwege aan uw rechterhand is de paardenmelkerij. 

U fietst daarna rechtdoor en volgt het routenetwerk naar knooppunt 1 waar u de route 

weer vervolgt. 

 

Korte route [18 km] 

Bij knooppunt 19 fietst u naar punt 8 en vervolgens naar punt 13. Hier pakt u de 

route weer op.  

 

Bezienswaardigheden: 

[A] Museum De Laarman, Butzelaarstraat 60. Museum over de landbouw in Salland, 

gehuisvest in een voormalige maalderij. www.delaarman.nl 

 

[B] Kaarsenmakerij Luttenberg. Kaarsenmakerij met groot assortiment kaarsen is 

gevestigd in het museum 'De Laarman'. Ook leuk voor kinderfeestjes. 

 

[C] Dijkman Klompen-Atelier. Klompenatelier met heel veel verschillende soorten 

klompen. In de winkel zijn naast de klompen heel veel leuke geschenkartikelen te koop. 

www.klompen.nl 

 

[D] Paardenmelkerij ’t Schanebroek, Lemelerweg 64. Op afspraak is het mogelijk om de 

paardenmelkerij te bezoeken en diverse verzorgingsproducten op basis van paardenmelk 

zijn te koop op ma en do 9-18, za 9-16. 

www.paardenmelker.nl 

 

[E] Minicamping De Huttert met Theeschenkerij. Een kleine gezellige camping aan de 

voet van de Sallandse Heuvelrug. Tevens theeschenkerij. www.dehuttert.nl 

 

[F] Rustpunt de Koffiestop gelegen aan de Eelerberg. U treft aan een zelfbedieningshoek 

met koffie en thee. Neem tijd voor de unieke verzameling eierdopjes en de collectie van 

seringen. 

 

[G] Restaurant Nieuw Hancate. A la carte restaurant met een gezellig terras. 

www.nieuwhancate.nl 



[H] Aktief Overijssel . Buitensportbedrijf met o.a. kanoverhuur en horecagelegenheid. 

www.aktief-overijssel.nl 

 

[I] Koffie- en Pannenkoekenhuus Marle. Pannenkoekenrestaurant met speeltuin voor de 

kinderen en een klein blikkenmuseum en oud Hollands snoepwinkeltje. 

www.pannenkoekenhuusmarle.nl 

 

[J] Dorp Hellendoorn met z’n vele musea. Dorpsmuseum de Valkhof, Museumboerderij 

Erve Hofman, Smederij museum en Gerrit Valk’s Bakkerij- en IJsmuseum. 

 

[K] Annie’s Pluktuin, Pluk- en stekkentuin, Schotweg 2. Hobbytuin, waar u tegen een 

vergoeding een boeket bloemen kunt plukken. Open juni t/m sept.: elke dinsdag van 

10-17 uur en op afspraak. 

 

[l] Rustpunt ‘t Kruuspunt, Blikweg 11. In de buurtschap Hageveld ligt onze boerderij aan 

een kruising waar veel routes passeren, vandaar de naam. 

 

 


