Routebeschrijving
Op de snelweg A1 neemt u de afslag De Lutte. Onderaan de
afslag houdt u links aan. Na ongeveer 750 meter slaat u linksaf
richting De Lutte. U rijdt door het dorp De Lutte tot aan de
T-splitsing. Sla linksaf de Lossersestraat in. Direct na het passeren
van de autobaan en spoorlijn vindt u aan de rechterkant de
parkeerplaats van het arboretum Poort Bulten.

Kijk voor meer informatie op www.arboretum-poortbulten.nl.
Arboretum Poort Bulten is één van de recreatievoorzieningen
van Regio Twente. Bezoek ook één van de andere recreatieparken van de Regio: Het Rutbeek in Enschede, Het Hulsbeek
in Oldenzaal of Het Lageveld in Wierden.

‘2.500 inheemse en uitheemse
bomen en heesters, verdeeld over
1.000 verschillende soorten’

Arboretum Poort Bulten
Lossersestraat 68
7587 PZ De Lutte
tel. 0541 55 19 75 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur)
www.arboretum-poortbulten.nl

fascinerend
uitdagend
en mysterieus
Ontdek het zelf!

Ontdek het zelf!

Historie

Arboretum Poort Bulten

Een wandelgebied en een unieke leerschool van de

Het initiatief voor de realisering van het arboretum is in

• Gratis toegang.

natuur, dat is het parkachtig aangelegde arboretum

1910 genomen door textielfabrikant H.J.H. Gelderman en zijn

• Hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Poort Bulten. Ongeveer 2.500 inheemse en uitheemse

echtgenote. In eerste instantie als een pinetum (een verzameling

• Parkeergelegenheid en fietsenstalling aanwezig.

bomen en heesters, verdeeld over 1.000 verschillende

naaldbomen) op een heideveld. Daarna groeide het al snel uit

• Honden aangelijnd toegestaan.

soorten, meestal voorzien van een informatiebordje.

tot één van de mooiste verzamelingen bomen en heesters

• Paarden, fietsen en bromfietsen zijn niet toegestaan.

Elk jaargetijde heeft hier zijn eigen charme.

in Nederland.

• Excursies op aanvraag mogelijk.
• Park is goed begaanbaar voor gehandicapten.

U vindt in het arboretum een oase van rust met onder andere
in Nederland onbekende bomen. Zoals de ‘Sequoiadendron
giganteum’ oftewel Mammoetboom. In Californië kan deze
boom honderd meter hoog en duizenden jaren oud worden.
Eén brok levende geschiedenis. Met recht een geweldenaar.

• Voor visueel gehandicapten is er een speciale route langs
diverse opmerkelijke bomen en struiken, die zonder hulp
afgelegd kan worden.
• Afval hoort niet in de natuur. Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken.
• Een speelbos met natuurlijke speeltoestellen.

‘U vindt in het arboretum
een oase van rust’
Het arboretum Poort Bulten heeft een oppervlakte van
19 hectare waarvan het arboretum 8,6 hectare in beslag neemt.

Het overige gebied bestaat uit:
• een poelenlandschap met natuurlijke plantengroei;
• bloemrijke kruidenvegetatie onder de bomen van het
arboretumgedeelte;
• een bosstrook.

In het arboretum vindt u:
• een zwerfstenencollectie uit het tracé van de nabijgelegen
autosnelweg A1;
• een bijenhuis;
• een informatiecentrum met tentoonstelling. Voor educatieve
doeleinden zijn hier lesbrieven en folders aanwezig.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

