
47Sfeervolle landgoederen / Oldenzaal

Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Oldenzaal
Stationsplein 14
7573 AV Oldenzaal
Coördinaten: 52°18’25” N   6°56’1” E

Horeca:
In centrum en in De Lutte

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1544/3158

1. Vanaf voorkant station LA (Stationsstraat). Aan einde trap af  
en beneden LA spoor onderdoor. Bij rotonde RD (Burgemeester 
Wallerstraat). 100m daarna, direct na beek, LA, breed asfaltpad. 
Blijf pad langs beek volgen. Aan einde bij brug RA en gelijk LA, 
breed tegelpad (Stakenbeek). Na rechterbocht LA, tegelpad, en na 
weer rechterbocht op kruising LA (Bloemenkamplaan). Aan einde 
RA (Boerskottenlaan). In rechterbocht bij huisnr 88 schuin naar 
links, asfaltwegje Boerskotten in (Haermansweg), weg maakt na 
huisnr 5 rechterbocht. Aan einde, voor groot Jezusbeeld, LA en na 
10m RA, smal bomenpad. Pad maakt onderweg in begin wat 
bochtjes, wordt daarna breder en recht. Op schuine kruising met 
halfverharde weg RD. Aan einde RA, pad met gelijk links slagboom 
met daarachter vennetje. Kort na greppelplank, bij stenen tafel, 
LA, brede licht slingerende beukenlaan met verderop weer zo'n 
greppelplank, loop laan uit. Op asfaltweg LA en blijf deze volgen, 
gaat na Ap24711 snelweg over. Na picknickbank, bij Ap20665, RA, 
fietspad (Rotboerpad), wat verderop loopt u bos in (Boerskotten). 
Na ruim 300m schuin LA, pad met in de verte een hek. Na dat hek 
RA, bosweg met betonplaten. Aan einde van bos, op kruising bij 
R78 en bankje, LA, fietspad, loop pad uit. 

2. Bij Ap21382, 1m vóór de Koopsweg, scherp LA, landweg langs 
bosrand en verderop door bos, loop weg uit. Aan einde na meta-
len hek LA, betonplatenpad. 50m na rechterbocht LA, volg beton-
pad, u ziet brugje al waar u overheen gaat, blijf pad volgen.  

De omgeving van Oldenzaal staat bekend als een zeer geliefd wandel-
gebied. Er zijn hier vele wandelroutes te vinden: LAW- en Streekpaden en 
oude en nieuwe NS-wandelingen. Met deze route zult u daar niet veel van 
merken: u wandelt over minder bekende en daardoor veel stillere bospaden 
en landwegen door de sfeervolle landgoederen Boerskotten, Duivelshof, 
Grevenmaat, Het Beernink en Koppelboer.  
 
Onderweg passeert u halverwege het prachtige Arboretum Poort-Bulten  
en uiteraard wandelt u voor de koffiestop door De Lutte. De route loopt 
grotendeels over onverharde paden en wegen.
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Bij boerderij Erve Het Litshof RD, halfverharde weg. Voor bosrand 
bij S48 LA en na ca 100m schuin RA bos in, smal bospad (Duivels-
hof). Op brede bosweg links aanhouden. Op driesprong linker-
bocht volgen, na 50m op schuine kruising bij S49 RD, loop pad 
(verderop langs bosrand) uit. Aan einde op asfaltweg RA. 

3. Bij Ap24715 LA (Grote Lutterveldweg). Bij Ap24716 RD.  
Eenmaal langs snelweg lopend in rechterbocht RD!, u passeert 
hek van Arboretum Poort Bulten. Aan einde van dit pad LA, volg 
asfaltpad langs spoor, verderop passeert u picknickbanken en 
schuilhok en gaat u brugje over. Na parkeerplaats LA spoor en 
snelweg over. Direct daarna LA (De Visscherij). Eenmaal langs 
gaashek lopend op 1e weg RA (Essenweg), loop weg uit.  
Eenmaal in De Lutte op drukke weg LA. Na grasplein (met horeca) 
en kerk, bij Aw2296 LA, die kerk strak links van u passeren, volg 
met een knik het fietspad (Fleerderhoekpad met wit/rood-marke-
ring). Na begraafplaats (daar RD) en stukje bos maakt pad enkele 
bochtjes. Aan einde bij Ap24492 LA, asfaltwegje (nog steeds 
Fleerderhoekpad). Bij Ap20667 RD, volg middelste! (betonplaten)
pad met wit/rood-markering (nog steeds Fleerderhoekpad).  
Bij huisnr 9 RD, wat verderop gaat u bos in. Let heel goed op: 
halverwege dat (smalle) bos scherp RA, smal pad, loop pad uit. 
Op asfaltwegje LA en na 50m RA (Het Beernink / Beerninkholt), 
ook zo'n pad. Daarna op asfaltweg links aanhouden. 

4. Bij boerderij op driesprong LA, asfaltwegje. Aan einde LA 
(Kruisseltlaan). In linker asfaltbocht bij huisnr 1 RD (Koppelboer-
weg). Loop landweg van 1km uit, maakt onderweg bij groot wit 
landhuis rechterbocht, daarna ziet u links het spoor. Op asfaltweg 
RD. Na bijna 300m LA, pad met wit/rood-markering (Landgoed 
Kalheupink). Blijf consequent RD! gaan, ook aan einde van bos! 
(een boshoek). Na kort paadje komt u uit bij hoek van woonwijk-
je, daar RD, pad achterlangs huizen (r), wordt na rechterbocht 
asfaltwegje. Tegenover huisnr 9 LA (Bijvanckstraat), blijf straat 
volgen, bij pleintje met linkerbocht meegaan. Na rechterbocht aan 
einde LA (Haerstraat), op kruising met fietsstraat ziet u links het 
station.
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