
 

 

BEWEGING EN 
EDUCATIE OP     
“DE LUTTENBERG” 
GA DE UITDAGING AAN ! 

 
 

Het dorp Luttenberg 
De oorsprong van Luttenberg ligt aan de 
andere kant van ‘De Luttenberg’, aan de 
Zuidoostelijke helling van de heuvel en 
behoorde bestuurlijk onder de Marke 
Raalterwoold. In 1318 wordt Het Hof van 
Luttenberg al beschreven. Omstreeks 1450 
heeft Luttenberg zich van Raalterwoold 
afgescheiden en is het de Marke 
Luttenberg geworden. Vanaf 1834, toen 
op de plek van de huidige kerk een 
kapelletje werd gebouwd, is langzaamaan 
de bebouwing rond de kerk en dus het 
dorp ontstaan. Met een eigen school, 
winkels, sportvoorzieningen, 
gemeenschapshuis enz. Het aantal 
inwoners is ± 2300. In 2018 hebben we het 
700 jarig bestaan van ons dorp Luttenberg 
gevierd.   

“De Luttenberg”  is te bereiken vanaf;   
-Gemeenschapscentrum “Elckerlyc”      
  Butzelaarstraat 22   
-Museum “de Laarman”   
  Butzelaarstraat 60                      
-Sporthal  “de Achterberg”    
  Heuvelweg  40 
-Dagcamping aan de Bergweg 
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“De Luttenberg” 
          natuurgebied 

 
Dit mooie natuurgebied is ± 50 ha. 
groot en het hoogste punt ligt op  
31 mtr boven NAP. Het gebied is  
voor het grootste gedeelte  
eigendom van Landschap Overijssel. 
Het jachthuis en de grond er  
omheen is privé-terrein.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten op de berg 
Als je de gele wandelroute (3 km) volgt 
word je uitgedaagd om in beweging te 
komen. Er staan diverse speeltoestellen 
langs de route, waar je lekker kan spelen 
en sporten. Boven op de uitkijktoren heb 
je uitzicht over de Sallandse Heuvelrug. Je 
ziet de Haarlerberg, Holterberg, 
Nijverdalse en Hellendoornse berg en de 
Lemelerberg. 
Luttenberg verbindt de stuwwallen met 
elkaar.  

 
Ook zie je op verschillende plekken 
informatie over de natuur. Wat leeft er in 
het bos? Welke bomen groeien hier? 
Er wordt iets verteld over de historische 
karresporen waar vroeger de legers van 
Engelsen en Pruisen overheen kwamen. 
Op de dag camping is een lindeboom 
geplant ter herinnering aan het bestaan 
van 700 jaar Luttenberg in 2018. 

In het kader van het 700 jarig bestaan van 
Luttenberg in 2018 hebben er in samenwerking 
met Landschap Overijssel een aantal mooie 
ontwikkelingen plaats gevonden. Het bos op 
“de Luttenberg” heeft een flinke opknapbeurt 
gekregen. Bomen werden gekapt zodat er 
meer variatie aan jonge bomen, struiken en 
kruiden kon groeien. En hoe groter deze 
variatie, hoe aantrekkelijker het bos is voor 
dieren om te leven en voor ons om van te 
genieten. De gezonde en vitale bomen blijven 
staan waarbij de voorkeur werd gegeven aan 
inheemse soorten als zomereik, berk en grove 
den. Tevens werd aandacht besteed aan het 
vrijstellen van jeneverbesstruiken. In de 
schaduw kwijnen deze, voor schrale 
heidelandschappen karakteristieke struiken, 
weg. Jeneverbessen worden in de streektaal 
ook wel dampölle genoemd. Spannende 
verhalen zijn ontstaan door de soms vreemd 
gevormde jeneverbesstruiken in flarden mist: 
‘witte wieven’ en ‘dampölle’ stonden vroeger 
garant om  menigeen angst aan te jagen. 
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