
 

 
 
 
 
 
 
WANDELROUTE 4: DOOR HET  ARBORETUM (CA. 5,5 km) 
 
1.  Vanaf 't Keampke wandelt u rechtsaf de Hanhofweg op.                                  

Bij de voorrangsweg aangekomen steekt u over en loopt rechtsaf de   
parallelweg op. Vervolgens gaat u de eerste weg links (Baveldsweg). 

 
2.  U wandelt langs een boerderij aan uw rechterhand tot u bij een vijfsprong komt;  

vier brede wegen en een fietspad. U  neemt de linker brede verharde weg. 
 
3. U wandelt verder over het erf van een boerderij en blijft de weg vervolgen, langs 

een houtwal, tot op een viersprong. Hier neemt u het middelste pad 
(Fleerderhoekpad).  

 
4. Dit pad blijft u volgen, langs een huisje met een rieten dak, door het bos tot aan 

de spoorwegovergang. 
 
5.  U steekt de overweg over en gaat dan naar links. 
 
6. U vervolgt de weg langs het spoor, steekt het viaduct (over de snelweg) over en 

gaat aan het eind van de straat links. 
 
7.  Deze weg volgt u tot deze naar rechts afbuigt richting boerderij. Hier wandelt u 

rechtdoor het fietspad op.  
 
U loopt nu langs Arboretum Poort Bulten, een bomentuin waar vrij gewandeld mag 
worden. De route die aangegeven wordt is geen rondleiding. U kunt uiteraard naar 
eigen behoefte meer tijd in het park besteden. Dit is zeker de moeite waard. 

 
8. U volgt dit pad tot aan de parkeerplaats van het arboretum. 
 
9.  De parkeerplaats steekt u over en u gaat op de straat naar links. U steekt de 

spoorlijn over en gaat de eerste straat links (de Visscherij) 
 
10.  U gaat de eerste straat rechts en loopt deze helemaal uit. U bent nu in het dorp 

De Lutte. U gaat linksaf, loopt alsmaar rechtdoor langs de kerk tot u weer bij de 
grote weg komt (Bentheimerstraat). Hier gaat u linksaf. 

 
11.  U steekt bij de fiets en voetgangersoversteek de straat over en vervolgt de weg 

naar links. Bij de Hanhofweg gaat u linksaf en na 200 mtr. ziet u ’t Keampke aan 
uw linkerhand.  

 
 
VEEL PLEZIER ! 
 
 


