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Fietsroute Gb 1B – Lutterzand (39 km.) 
Smuddebos – Duivelshof – De Lutte – Lutterzand – Losser – Glanerbrug 

06.08.2006 
 

li. = links ; re. = rechts; vrw = voorrangsweg; pst = paddestoel 
km.   
0 1. startpunt Sportpark Bultserve – Kerkstraat, richting Losser 
 2. re. Kerkstraat – li. Vosbultweg – re. Kremersveenweg 
 3. na bruggetje Elsbeek li. Bredelweg – einde re. Hoge Boekelweg 
 4. 1e li. Zoekerweg – bij pst 66327 re. Imenhofweg 
6 5. 1e li. Kranengoorweg – einde li. fietspad langs vrw Enschedesestraat 
 6. re. vrw over, Nederzettingweg – einde re. Snippertweg 
 7. 1e li. Honingloweg – li. fietspad langs vrw Oldenzaalsestraat 
 8. 1e bij handwijzer 66330 re. vrw over, Veldmatenweg 
 9. bij pst 66331 li. Puttenpostweg – 1e li. Duivelshofbosweg, langs vijver 

11 10. bij Loaboerke rechtdoor langs hek en na 100 m. re. Duivelshofpad 
 11. einde bij splitsing li. Duivelshofpad 
 12. einde li. (Postweg) – 1e re. Postweg – 1e re. fietspad (Rotboerpad) 
 13. einde bij pst 24714 li. – na viaduct li. 
 14. re. spoor over en direct re. Fleerderhoekpad – op 4-sprong rechtdoor 

15 15. 1e bij pst 24492 re. fietspad (Kerkebospad) – langs kerk, over P 
 16. einde P li. Plechelmusstraat 
 17. vrw over, li. fietspad langs vrw en direct 1e re. Peulkespad 

17 18. einde bij pst 24493 re. Hanhofweg – langs kapelletje (1997) 
 19. einde bij pst 20637 re. vrw Beuningerstraat 
 20. ~* 1e li. “Lutterzand” re. Lutterzandweg 
 21. ~* 1e re. “Florilympha / Paviljoen" – na Kribbenbrug direct re. “Paviljoen” 

21 22. ~* direct na Paviljoen li. fietspad – li. tussen hekjes langs Dinkeloever 
22 23. ~* einde hekjes, bij infobord Lutterzand li. – op splitsing li. aanhouden 
 24. ~* einde bij pst 66408 re. – splitsing rechtdoor fietspad langs zandweg 
 25. ~* einde re. halfverharde weg – bij camping Dennenlust li. Zandhuizerweg 
 26. einde li. over spoor en direct re. Wewwelstad 
 27. 1e re. Wewwelstadpad – einde bij pst 20006 rechtdoor Postweg 

27 28. bij pst 66400 li. Brinkhorsterkerkpad – einde re. Lossersedijk 
30 29. rechtdoor langs speeltuin Kleine Ponderosa – rechtdoor Denekamperdijk 
 30. li. Roggenkamppad – pad volgen tot verharde weg 
 31. einde re. verharde weg (Gildehauserweg) – langs Erve Kraesgenberg 
 32. einde li. Sportlaan en direct re. B. Leurinkstraat – li. Martinusplein 

33 33. bij “Koehorst Lingerie” li. (Raadhuisstraat) – rechtdoor Muchteweg 
 34. li. Hogeweg – re. Markedal – li. Markeweg 
 35. einde re. fietspad langs vrw en direct li. vrw over, Holsbreepad 
 36. einde li. Leusinkweg – re. Oale Weg – rechtdoor en re. Flakenpad 
 37. einde li. (Wiggersweg) – rechtdoor zandweg 
 38. einde re. – 1e li. Glanerbrugdijk – rechtdoor zandweg Glanerbrugdijk 
 39. einde li. vrw over en direct re. fietspad langs vrw Glanerbrugstraat 

39 40. rechtdoor Kerkstraat – li. Kerkstraat – naar eindpunt Sportpark Bultserve 
 
~* nb. bij hoog water is het Lutterzand afgesloten! ! 
 
alternatieve route: rechtdoor Beuningerstraat – li. Losserse Dijk – na spoor re. Postweg – verder met nr. 28 


