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Wij wensen u een prettige wandeling. U wandelt op eigen risico.  

1. Vanaf Tourist info De Lutte rechtsaf (Plechelmusstraat) 

Voorrangsweg (Bentheimerstraat) oversteken en aan overzijde 

linksaf (circa 30 meter) 

Voor slijterij gaat u rechtsaf het fietspad op (Peulkespad) 

Op splitsing rechtsaf (Loabultpad) 

Loabult is een prachtig stuk rustig natuurschoon met zijn 

kabbelende “Bloemenbeek”. Volgens overlevering moet hier een 

galg gestaan hebben. Deze is in 2014 weer geplaatst! vroeger werd 

hier namelijk in het openbaar recht gesproken. 

2. Bospad rechtdoor volgen, op de geasfalteerde weg rechtsaf. Na 

circa 500m voor de boerderij (“Erve Hanhof”) linksaf, tegelpad 

volgen 

3. Einde tegelpad linksaf 

Bij de straat linksaf (Hanhofweg) 

4. Halverwege de helling rechtsaf (Hoge Kaviksweg) 

5. Steeds rechtdoor, na huisnummer 7 scherp naar links en 

meteen scherp naar rechts, een S-bocht 

6. Straat blijven volgen, bij huisnummer 5 linksaf (Ophuisweg) 

7. Na circa 100m linksaf, voor een Saksische boerderij langs 

8. Na weer 100m rechtsaf 

9. Pad volgen, bij splitsingen links aanhouden 

10. Bij einde bos, tevens einde Ophuisweg, rechtsaf 

11. Doorlopen tot hoogste punt (van de Paasberg), bij zitbank (een 

uitzicht op Ootmarsum) linksaf 

12. Op de Paasbergweg linksaf 

13. Bij paddenstoel 20635 rechtsaf (Alleeweg) 

14. Einde Alleeweg links de Tankenberg. Rechts staat een koepel, u 

kunt die bezichtigen. Vanaf hier heeft u uitzicht op Noordwest 

Twente o.a. Ootmarsum 

15. Asfaltweg blijven volgen tot aan de Bentheimerstraat. Deze 

oversteken en het natuurgebied de Elfterheurne in 

16. Het eerste bospad rechtsaf en rechts aanhouden 
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17. Aan het eind van het pad op verharde weg linksaf 

18. Einde weg linksaf (Haerstraat) 

19. Bij wit hek met opschrift Rhododendronlaan linksaf 

20. Einde van de weg linksaf (Kruisseltlaan) 

21. Na Mariakapelletje rechtsaf (Farwickweg) 

22. Eerste pad linksaf (Lutterkerkpad) 

23. Weg volgen, langs paddenstoel 20667, links aanhouden 

(Fleerderhoekpad) 

24. Eerste pad rechtsaf 

25. Pad volgen door het Kerkenbos 

26. Langs de kerk het Kerkplein op 

27. U bent nu in het centrum van De Lutte. Hier bevinden zich diverse 

horecagelegenheden 


