
 

 
 

Fietsroute Bourgondisch wandelen rond de Parel van Salland 

Genieten van het Sallandse landschap en pauzeren op bijzondere locaties  
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 14 km 

 

Het dorp Luttenberg, ook wel de ‘Parel van Salland’ genoemd, ligt midden in het prachtige 

Sallandse landschap. Soms lijkt de tijd hier te hebben stilgestaan. Wandelend langs landerijen 

en boerenerven met fruitbomen voel je hoe het echte plattelandsleven zich hier ooit moet 

hebben afgespeeld. Dit gevoel komt helemaal terug met een bezoek aan Landbouwmuseum De 

Laarman en Dijkman Klompenatelier, die beide aan de route liggen. Ook ‘beklim’ je de 

Luttenberg, een overblijfsel uit de voorlaatste IJstijd en wandel je afwisselend door bos en 

heide. 

 

     Wandelnetwerk 

     Deze wandelroute maakt deels gebruik van het Wandelnetwerk 

     Salland. Dit netwerk bestaat uit keuzepunten (herkenbaar aan 

     de oranje kop met een letter-cijfercombinatie) die met elkaar 

     zijn verbonden d.m.v. routes die worden gemarkeerd met 

     gekleurde pijlen. Hoe het wandelnetwerk in de routebeschrijving 

     wordt gebruikt, wordt hieronder uitgelegd: 

 

Verklaring: C14=keuzepunt, →kleur=volg de pijlen met de vermelde kleur 

Voorbeeld: C26 →oranje C22 →groen 

Uitleg: Na keuzepunt C26 volg je de oranje pijlen tot je bij keuzepunt C22 bent. Volg na 

keuzepunt C22 de groene pijlen. 

 

 

Starten en pauzeren 

A. Vakantiepark de Luttenberg, Heuvelweg 9 Luttenberg 

B. Sallands Landbouwmuseum De Laarman, Butzelaarstraat 60 Luttenberg 

C. Camping-B&B-Theeschenkerij De Huttert, Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg 

D. Dijkman Klompenatelier, Lemelerweg 22 Luttenberg 

E. Café-Brasserie de Schoenmaker, Butzelaarstraat 15 Luttenberg 

 

De routebrochure met voordeelcoupons is binnenkort verkrijgbaar bij alle start- en 

pauzeplaatsen. 

 

 

 

 

 

http://www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl/nl/salland-wandelland/wandelnetwerk-salland
http://www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl/nl/salland-wandelland/wandelnetwerk-salland


 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand 

 

  Vakantiepark De Luttenberg (A) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt aan het eind van het bospad recht voor je. 

  Vertrek: Verlaat De Luttenberg en ga R. →grijs 

 

1. C14 →blauw 

Let op: Je wandelt na enige tijd dagrecreatieterrein Luttenberg op. Steek hier het grasveld 

over, aan de overzijde staat de volgende blauwe pijl. 

 

Je wandelt over de Luttenberg. Deze stuwwal, die ongeveer 200.000 jaar geleden is ontstaan 

tijdens de voorlaatste IJstijd, is 31 meter hoog. Het natuurgebied wordt beheerd door 

Landschap Overijssel. Je vindt er naaldbomen, heide en diverse bijzondere vogelsoorten. 

 

2. C15 →blauw C16 →blauw 

 

  Sallands Landbouwmuseum De Laarman (B) 

  Pauzeren/eindigen: Direct na C16 aan je LH 

  Vertrek: Verlaat Museum De Laarman en steek de weg schuin over naar C26. →oranje 

 

3. C26 →oranje C22 →groen Let op: Aan het eind van het pad langs de vaart ga je scherp R de 

asfaltweg op (Mastenbroeksweg). 

 

4. Tweede weg L (fietspad). Aan het eind van het fietspad L (Nieuwe Twentseweg). →oranje 

 

  De Huttert (C) 

  Pauzeren/eindigen: Na 800 m aan je RH. 

  Vertrek: Verlaat de Huttert en ga R. →oranje 

 

5. C18 →oranje C11 →oranje 

 

  Dijkman Klompenatelier (D) 

   Pauzeren/eindigen: Aan de Lemelerweg in Luttenberg aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat Dijkman Klompenatelier en ga L. →oranje 

 

6. C24 →paars 

 

Bij C24 ligt de Lourdes Grot van Luttenberg. Het is een imposante replica van de beroemde 

grot in Lourdes, Zuid-Frankrijk. Het initiatief tot de bouw kwam in 1914 van pastoor 

Butzelaar. De grot vormde jarenlang het middelpunt van de traditionele processie door het 

dorp Luttenberg. In 1975 werd de Lourdes Grot, die compleet was vervallen, gerestaureerd. 

 

  Café-Brasserie De Schoenmaker (E) 

  Pauzeren/eindigen: Na 100 m aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat De Schoenmaker en ga L. →paars 

 

7. C10 →paars C23 →paars C17 →paars C25 →paars C12 →blauw C13 →grijs 

Lees bovenaan verder. 



 

Starten en pauzeren  

A. Vakantiepark de Luttenberg 

Heuvelweg 9 Luttenberg ∙ 0572 301405 ∙ www.luttenberg.nl 

Heeft u zin om te genieten in het landelijke en gastvrije Salland? Dan is Vakantiepark de 

Luttenberg een prima uitvalsbasis voor uw verblijf. U kunt kamperen of verblijven in leuke en 

nette huuraccomodaties. ‘Best 2014’ camping met het maximaal van 5 sterren (ANWB/ADAC). 

 

B. Sallands Landbouwmuseum De Laarman 

Butzelaarstraat 60 Luttenberg ∙ 0572 301288 ∙ www.delaarman.nl 

Wat ooit begon met de aanschaf van één tractor is nu uitgegroeid tot een landbouwmuseum. 

De Laarman wil aan jong en ouder publiek de regionale agrarische historie en de boerencultuur 

laten zien en laten ervaren. Tip: workshop kaarsen maken op authentieke wijze. 

 

C. Camping-B&B-Theeschenkerij De Huttert 

Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg ∙ 0572 301274 ∙ www.dehuttert.nl 

De Huttert is een kleine camping met veel ruimte aangepast aan de agrarische omgeving waar 

rust en vriendelijkheid voorop staan. Uitzicht op de Lemelerberg en 500 m van de Holterberg, 

het hart van de Sallandse Heuvelrug. U kunt heerlijk tot rust komen in onze Theeschenkerij. 

 

D. Dijkman Klompenatelier 

Lemelerweg 22 Luttenberg ∙ 0572 301248 ∙ www.klompen.nl 

Doorgaans weinig avontuur in de klompenbranche, maar betreed het klompenatelier van Martin 

Dijkman en u ondergaat de wereld van de houten schoen als een verrassend en humorvol 

verhaal. In ons atelier kunt u een demonstratie klompen maken bekijken. 

 

E. Café-Brasserie de Schoenmaker 

Butzelaarstraat 15 Luttenberg · 0572 301219 · www.cafedeschoenmaker.nl 

In het mooie dorp Luttenberg ligt Café de Schoenmaker. Hier kunt U genieten van een kop 

koffie en een heerlijke lunch. In de zomer kunt u genieten op ons terras van het uitzicht op de 

weide. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 
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