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De Lutte_Hoogste top van Overijssel - Tankenberg – 15km. 
 
Startpunt: Toerist Info TOP De Lutte - Plechelmusstraat 14, De Lutte. 
Voldoende parkeerruimte en is per OV bereikbaar. 
 
 
Vanaf de parkeerplaats bij Kp R61 lopen we naar links (Plechelmusstraat) en volgen deze straat. 
Voor de kerk zien we het beeld van een hellehond, in dit 
gebied wordt de sage van de Hellehond verteld. 
Zo schrokken bewoners van de streek vroeger als ze het 
gejank van een zwarte hond hoorden: de ‘hellehond’.  
De helhond werd dikwijls gezien als de brenger van een 
naderend onheil of de dood, deze overtuiging vindt zijn 
oorsprong in de Germaanse mythologie. De helhond is 
het symbool geworden van De Lutte en staat dan ook op 
de dorpsvlag. 
 

Direct na de Plechelmuskerk gaan we rechts 
(Kloosterpad). 
Volg de bocht naar links en daarna 1e pad rechts. 
Einde links (voor een kapel) en 1e pad rechts (Kp R63). 
Einde rechts (voor een uitkijkpunt)  en 1e pad links. 
 

Pad volgen langs een weiland, na een bruggetje op 
asfaltweg rechtdoor (Luttekerkpad). 
Bocht naar rechts (fietspad links negeren), op de 
kruising rechts. 
Zijpaden negeren en einde links (Kruisseltlaan). 
 

Bij een kruising met een steen rechtdoor, de weg 
blijven volgen. 
Voor een bordje Doodlopende weg rechts, langs een parkeerplaats. 
Voor Hotel Wilmersberg links een voetpad op (achter het hotel langs). 
Landgoed De Wilmersberg is gelegen op de flank van de stuwwal van Oldenzaal. De geschiedenis van het 
landgoed, voorheen ‘t Nije Huss, voert eeuwen terug. Direct rond het hotel zijn in het glooiende landschap 
oorspronkelijke zichtlijnen te vinden. Al wandelend over de paden komt men langs weilanden met bloemrijke 
hooilanden en verschillende waterpoelen. Meanderende beken en sloten zorgen voor verrassende 
doorkijkjes. 
 

1e pad links (voetpad), na bruggetje bocht naar links en rechtdoor langs 2 stenen. 
Pad volgen langs een vijver en daarna splitsing links. 
Einde pad links en direct rechts. 
Einde pad rechts en dit pad helemaal uitlopen (zijpaden negeren). 
Asfaltweg oversteken en rechtdoor Tankenbergweg. 
 

Na 100m bij Kp R30 links, rechtdoor en na afrastering rechts. 
Na de afrastering rechts bos in (Egheria). 
Rechtdoor het bos inlopen en schuin rechts naar de achterkant van een stenen koepel lopen. 
Achter de Koepel rechts en links omlaag naar het asfaltweggetje (Tankenbergweg). 
De Tankenberg ligt op het Landgoed Egheria en is een onderdeel van het stuwwalcomplex van Oldenzaal dat 
ontstond  tijdens de Saalien ijstijd. Met 85,1 meter is het de hoogste berg van Overijssel.  
Op de noordhelling van de Tankenberg is in 1844 een prieel gemetseld met een koepelvormig dak, die bij een 
restauratie in 1905 werd vervangen door een puntdak. In de volksmond bleef de benaming 'het koepeltje' in 
stand. Hier heeft men een fantastisch uitzicht, bij helder weer kijkt men tot in Duitsland.  
 

Op de Tankenbergweg links en 1e pad rechts omlaag. 
Bij Kp R36 rechts, daarna bij Kp S34 rechtdoor en bij Kp R37 ook rechtdoor. 
Bruggetje over (Rossumerbeek) en na de bocht naar rechts, links een bospad inlopen. 
 
 



 
Hier lopen we over de Paasberg (79,8m). De Paasberg is ook een onderdeel van het stuwwalcomplex 
van Oldenzaal net als de Tankenberg (85,1m).  Op de Paasberg ontspringen verschillende beekjes zoals 
de Roelinksbeek en de Rossumerbeek. 
 

Bij Kp R47 rechtdoor, omhoog en voor een uitkijkpunt bocht naar rechts volgen naar Kp R46. 
Het uitkijkpunt op de Paasberg heet 'Belvedère', ofwel: mooi uitzicht. Vroeger stond hier een uitkijktoren. De 
resten van de toren zijn nog zichtbaar. Zoek maar eens naar 4 bemoste poeren, de voeten van de toren. 
Daarnaast staat een bankje, bij helder weer kun je Nordhorn en de verre omgeving zien. 
 

Bij Kp R46 rechtdoor (pad naar links negeren) pad wordt Duivendalweg . 
Bij Kp R49 links (Ophuisweg) alle zijpaden negeren en pad geheel uitlopen (langs een boerderij met 
waterput). Op een asfaltweg rechts (Populierendijk). 
Na een scherpe bocht naar links, links een onverhard pad inlopen en bij Kp K93 links. 
Rechts zien we hier de Hakenberg, met een top van 54,4 meter. Ook deze heuvel is een onderdeel van het 
stuwwalcomplex van Oldenzaal. Op de heuvel is het landgoed De Hakenberg gelegen. In 1927 werd op de top 
van de heuvel een houten villa gebouwd en een prieel. 
 

Bij Kp K92 rechts en om de Hakenberg heen lopen. 
Bij Kp K96 rechts en daarna bij Kp K94 links. 
Bij Kp R54 rechts en daarna bij Kp R53 links. 
 

Einde links (Hanhofweg). 
Links passeren we het monument De Hel. Veel kerken en gebouwen werden gebouwd met zandsteen uit de 
steengroeves bij Bentheim (afstand 15-20km) . Om de blokken steen in de streek te krijgen werden door 
ossen of paarden getrokken wagens gebruikt. De enige weg liep hier bij De Lutte door het dal van de Dinkel 
en het was een hels werk om de zwaar beladen wagens na de doorwaadbare plaats weer omhoog te krijgen. 
Daarom heet deze plek tot op de dag van vandaag “De Hel”. 
 

Bij bordje huisnr. 18 en een grote zwerfsteen rechts en voor de boerderij het pad naar rechts volgen. 
Pad volgen om de boerderij heen, pad wordt later een asfaltweg. Na 70m links bos in (Loabultpad). 
Onderweg passeren we hier de galg op de Loabult. Tot enkele eeuwen terug werden hier doodvonnissen 
voltrokken. De terdoodveroordeelden bleven soms dagenlang hangen om voorbijgangers te waarschuwen op 
het rechte pad te blijven! Ter herinnering aan deze macabere plek, is in 2014 een reconstructie van de galg 
geplaatst. 
 

Einde links (Peulkespad) dit pad uitlopen tot de drukke straatweg. 
Op fietspad links, direct daarna rechts de N735 oversteken en de Plechelmusstraat inlopen. 
Bij Kp R61 links Tourist Info De Lutte en eindpunt van deze wandeling.   
  
* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * *  


