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Fietsroute Gb 12B – De Lutte (36 km.) 
Haagse Bos – Paasberg – De Lutte – Arboretum – Duivelshof – Losser – Glanerbrug 

04.05.2007 
 

li. = links ; re. = rechts; vrw = voorrangsweg; pst = paddestoel 
km.   
0 1. startpunt Sportpark Bultserve – re. Kerkstraat, richting Losser 
 2. re. Kerkstraat en direct li. Vosbultweg – re. Kremersveenweg 
 3. na bruggetje li. Bredelweg – einde li. Hoge Boekelweg 
 4. 1e re. Strokappenweg – rechtdoor Penninkskottenweg 
5 5. bij hek re. zandpad “De Tip”, volg bospad 
 6. bij pst 66325 vrw (Lossersestraat) over, rechtdoor (“Het Haagse Bos”) 
8 7. rechtdoor half verhard pad – einde bocht li. – einde bij wit hek re. 
 8. 1e pad re. “Uitgezonderd bestemmingsverkeer” – rechtdoor “Snippert” 
 9. na nr. 5 Judith Hoeve li. (Judithhoeveweg) 
 10. einde li. fietspad langs vrw (Oldenzaalsestraat) 
 11. 1e re. “Oldenzaalsestraat 138..” en direct re. Winkelscholtweg 
 12. einde schuin rechtdoor Rotboerpad (kruist Hamhorstweg/ Boerskotteweg) 

12 13. bij pst 20665 li. “LF 14b” (Postweg) – na viaduct re. Stadsweg 
 14. bij pst 24712 li. – spoor over (Rhododendronlaan) 

14 15. einde re. Kruisseltlaan, langs Landgoed Wilmersberg 
 16. einde re. fietspad langs vrw – 1e li. (Grote Zwaantje) vrw over, 

Paasbergweg 16 17. 1e re. Paasbergweg (Kapelletje Middelkaamp) 
 18. 1e re. (erf De Reuver / pst 23127) – splitsing re. aanhouden, half verharde 

weg  19. einde re. (Hoge Lutterweg) – 1e scherp li. Hanhofweg – re. Peulkespad 
19  20. einde li. en direct re. vrw over, Plechelmusstraat – li. Dorpsstraat 
 21. re. Spechtstraat – li. IJsvogelstraat en direct re. doodlopende weg 
 22. einde li. en direct re. Haerpad – einde bij spoor re. (Molenveldpad) 

21 23. einde li. over spoor en direct re. “Arboretum Poortbulten” 
 24. over P, fietspad “honden aan de lijn” – rechtdoor verharde weg 
 25. re. Fleerderhoekpad – bij pst 24714 li. fietspad (Rotboerpad) 
 26. bij pst 20665 li. (Postweg) – 2e re. fietspad Duivelshofpad 
 27. op splitsing re. fietspad – volg fietspad – bij ijsboerderij rechtdoor 
 28. einde re. “Doorgaand Verkeer” (Puttenpostweg) 
 29. einde li. Veldmatenweg – einde re. vrw Lutterstraat 

28 30. in Losser re. Sallers Kerkepad – rechtdoor paadje tussen weilanden 
 31. einde li. Hooimaatweg – einde re. Irisstraat – li. vrw Oldenzaalsestraat 
 32. rotonde rechtdoor Gronausestraat – 1e li. (“De Iris”) B. Leurinkstraat 
 33. re. Martinusplein – bij “Koehorst Lingerie li. (Raadhuisstraat) 
 34. rechtdoor Muchteweg – 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 vrw over en re. fietspad langs vrw (Glanerbrugstraat) 

36 40. in Glanerbrug li. Kerkstraat, naar eindpunt Sportpark Bultserve 
 
 


