Kapelletjespad Reutum - Albergen
Auteur: Marycke Naber
Kroezeboom, Herinckhave, Mariakapellen
Vanaf de bushalte in Reutum loopt de route via een Mariakapel in Haarle en de kapel bij
de Kroezeboom op de Fleringer Esch naar landgoed Herinckhave. Daarna via de
Fleringer Molen naar het Kanaal Almelo-Nordhorn, waar zich een boomkapelletje bevindt.
Tot slot om en door Albergen naar de Pancratiuskerk met Mariakapel, waar zich vroeger
het Antoniusklooster bevond. Dit is vlakbij de bushalte.
Dit is de vijfde etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 900 km!). Het begint in
Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne.
Het pad kan als lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als
dagwandeling.

Routebeschrijving
Bushalte Reutum - bushalte Albergen (15,5 km, bushalte na 9 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en bezienswaardigheden en de
dienstregeling van de bussen!
De Simon en Judaskerk, ontworpen door J.H. Sluymer, kwam in 1954 in de plaats van de
gelijknamige kerk uit 1818. Wegens geldgebrek zou de kerk geen toren krijgen.
Bouwpastoor van Benthem vond een kerk zonder toren echter geen kerk en daarom
besloot de plaatselijke coöperatieve KI de stieren te verkopen. Met de opbrengst ervan en
een collecte voor de verjaardag van meneer pastoor kreeg hij toch een toren op zijn kerk.
Rechts van de ingang bevindt zich een Mariakapel met een beeld van de Valkenburgse
houtsnijder Jan Dorren. De kapel is dagelijks overdag geopend.
- Loop, met je rug naar bushalte 'RK kerk' RD, Kerkstraat. Ga na ca. 600 m bij de rotonde
RD, richting Haarle (F.J. Groothuisweg).
- Weg naar links negeren. Ca. 600 m na het eind van de bebouwde kom van Reutum
staat aan de rechterkant een Mariakapel.
Rond 1920 was al sprake van een eenvoudige kapel van hout en stro op de
Haarlerheide. Voor de Tweede Wereldoorlog hebben verkenners opnieuw een dergelijke
kapel opgericht, maar deze is na de oorlog in verval geraakt.
In 1988, het jaar dat door de Kerk was uitgeroepen tot Mariajaar, is een nieuwe kapel
bekostigd door en gebouwd met hulp van vrijwilligers uit de parochiegemeenschap
Reutum-Haarle. Het Mariabeeld is afkomstig uit de Duitse bedevaartplaats Kevelaer.
- Ga daarna bij het kruispunt LA, Snoeymansweg. Weg naar links negeren, daarna het 1e
karrenspoor LA, Loomsweg.
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1. Loop bij de asfaltweg RD langs de linker oever van de Reutumerbeek (eventueel langs
de rechter oever; honden aan de lijn!)
- Ga na de bocht naar links bij de dam RA en loop RD. De zandweg (Lansinksweg) gaat
over in een asfaltweg.
2. Houd bij de driesprong rechts aan, zijwegen negeren. Verderop wordt het een zandweg
met fietspad langs het kapelletje bij de Kroezeboom.
De oorspronkelijke boom op de Fleringer Es zou tussen 1500 en 1600 zijn aangeplant als
grensmarkering van de akkers, op een kruispunt van paden. De huidige zomereik is
waarschijnlijk tussen de 400 en 500 jaar oud.
In de periode van de Reformatie woonde de katholieke bevolking tot ca. 1730 bij de
Kroezeboom in het geheim de mis bij. In de 16e en 17e eeuw zou er een veldkapelletje
hebben gestaan, het 'hilligen huesken'. Ook na de sloop ervan bleef dit een heilige plaats
voor de katholieken uit de omgeving.
In 1909, 100 jaar na de teruggave van de Pancratiuskerk te Tubbergen aan de
katholieken, werd een processie gehouden naar de Kroezeboom. Daar was een nieuwe
kapel gebouwd, gewijd aan het Heilig Hart van Christus. Tot aan WO II werd er iedere
zomer een mis opgedragen.
De oude kapel maakte in 1945 plaats voor de huidige, ontworpen door architect Jan Jans
uit Almelo. Sinds 1970 verzamelen deelnemers aan de vredesfietstochten zich bij de
Kroezeboom, ter afsluiting van de vredesweek.
- Steek aan het eind van de weg de beide wegen over (kijk uit!) en loop RD door de
voetgangerssluis en over het graspad. U betreedt landgoed Herinckhave.
3. Loop na de haakse bocht naar rechts RD over de beukenlaan en daarna een smal pad
langs het weiland met een duiventil (vroeger evenals de jacht een privilege van de adel).
- Ga aan het eind RA, een halfverharde weg langs de watermolen (zie het
informatiebordje) en Huis Herinckhave. Op het bijgebouw waar u langs loopt ziet u een
klokkentorentje.
Hier bevindt zich de 17e-eeuwse huiskapel. Tot 1723 was deze tevens in gebruik als
schuilkerk. Midden 19e eeuw zou de laatste op Herinckhave woonachtige huiskapelaan
ontslagen zijn vanwege stropen op het landgoed.
Het huidige interieur dateert voornamelijk van omstreeks 1900. Het neobarokke houten
altaar is afkomstig uit klooster Frenswegen (Duitsland), dat in 1809 is opgeheven. In 1883
is de kloosterkerk aldaar afgebrand. Verder zijn een Jugendstil doopvont en elf
heiligenheelden te zien. De kapel is af en toe te bezichtigen tijdens monumentendagen
en landgoedwandelingen. Zie bij Kijken.
- Na de bocht naar links staat u voor het toegangshek van Huis Herinckhave.
De 'Hof te Vlederinghe' is in 1337 voor het eerst beschreven als leengoed van de

bisschop van Utrecht. In 1385 kwam het in bezit van de familie Grubbe. Door huwelijk
werd het in 1723 eigendom van de familie Von Bönninghausen. In 1742 is het oude huis
'Grobbenhoes' afgebroken. Daarvoor in de plaats is het huidige huis opgetrokken. Dit is
in de loop der tijd enige malen verbouwd en na een grote brand in 1959 in de jaren
zeventig grondig gerestaureerd. Het huis wordt nog steeds bewoond door de familie Von
Bönninghausen.
In de vloer van de kapel bevinden zich vier grafstenen van de families Grubbe en Von
Bönninghausen. De legende vertelt dat als iemand een nachtelijk schijnsel in de kapel
waarneemt, het zogenaamde blauwe licht, er de volgende dag een sterfgeval in de
naaste omgeving plaatsvindt...
- Ga RA over de brug, loop RD over de oprijlaan en ga aan het eind daarvan, vlak na de
witte afsluitboom, scherp LA.
- Ga na ca. 50 m RA langs een beekje, over het halfverharde pad door het bos en langs
de rand van een weiland.
- Volg de oranje pijlen tot het eind en ga na de voetgangerssluis LA over de asfaltweg.
Weg naar rechts negeren.
- Bijna aan het eind van de weg loopt rechts een klinkerpad omhoog naar de Fleringer
Molen uit 1846. Ga meteen daarna RA over het klinkerpad onderlangs de molenbelt.
- Ter hoogte van de picknickplaats en schuilhut met informatiepaneel over Herinckhave
e.o. bevindt zich bushalte Molenbinnenweg.
- Steek ter hoogte van café-restaurant De Molen LA de weg over (kijk uit!) en loop RD,
Molenbinnenweg.
4. De betonweg gaat over in een karrenspoor ('verboden toegang' geldt niet voor
voetgangers). Volg dit met een bocht naar rechts.
- Ga aan het eind RA over de zandweg langs het Kanaal Almelo-Nordhorn (of over het
smalle pad dat aan de rechterkant evenwijdig hieraan loopt).
- Ga LA over de brug, Weemselerweg, daarna RA, Kanaal ZZ. Waar het fietspad langs
de zandweg ophoudt hangt aan de linkerkant een boomkapelletje met Mariabeeldje.
Het initiatief ervan kwam van José Snoeijnk en Karin Grunder, ter gelegenheid van het
25-jarig huwelijk van een van de zussen. Het bijna honderd jaar oude beeldje hebben zij
na veel speurwerk in Eindhoven gevonden. Het kapelletje is uitgevoerd in samenwerking
met een aantal deskundigen uit het dorp. De dames hebben heel wat afgefietst en gewandeld in het buitengebied van Albergen, alvorens zij de ideale plek voor het
kapelletje hadden gevonden. Het is 30 september 2012 ingezegend.
- Loop RD over de asfaltweg, ga aan het eind RA over het kanaal, (rechts caférestaurant Fraans Marie), daarna meteen LA, een zandweg, Kanaal NZ.
5. Ga de 1e halfverharde weg RA, Vleerboersweg, bij de kruising RD, een zandweg met
fietspad.
- Ga aan het eind LA, een klinkerweg. Deze gaat over in een zandweg met fietspad.

Albergen heeft jaarlijks een primeur met de eerste grote carnavalsoptocht van Twente en
aansluitend een groot carnavalsfeest, waar duizenden bezoekers uit de regio op afkomen.
6. Ga de 1e zandweg RA. Deze gaat over in een klinkerweg. Steek aan het eind de
voorrangsweg oversteken en ga LA.
- Loop bij de rotonde RA langs de benzinepomp, daarna RD, Hoofdstraat. Loop bij het
kruispunt RD, Johannes van Lochemstraat.
- Ga aan het eind LA, Schultenstraat, aan het eind van deze straat RA, Hobergenstraat.
Ga bij de kerk LA, Philippus Robbenstraat.
De Pancratiuskerk uit 1954, naar ontwerp van Th.J. van Elsberg, is gebouwd op het
kerkhof van de voormalige waterstaatskerk uit 1855. In de 15e en 16e eeuw woonde hier
een broedergemeenschap in het Sint Antoniusklooster. Veel straatnamen in Albergen
houden verband met het klooster. Zie het informatiebord bij de ingang van de kerk. De
Mariakapel aan de linkerkant is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00.
- Aan het eind van de straat staat een dubbelzijdig informatiepaneel over het Sint
Antoniusklooster en een bronzen maquette daarvan. Langs de voorrangsweg vindt u de
bushalte.

Praktische informatie
Landelijk gebied, landgoed, kanaal. 60% onverhard
Kijken
De watermolen van Herinckhave, Fleringen, www.herinckhave.nl/actueel. Open: apr. t/m
okt. 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00
De kapel van Herinckhave, af en toe te bezichtigen tijdens monumentendagen en
landgoedwandelingen. Zie www.herinckhave.nl/actueel
De Fleringer molen uit 1846. Ootmarsumseweg 211, Fleringen. Open: za 14.00-16.00
H. Pancratiuskerk Albergen: rondleiding in en rond de kerk op aanvraag: mw. Tilly
Hesselink, 0546-441531 of h.riet@kpnplanet.nl
Eten en drinken
Café Bays, Kerkstraat 78, Reutum, 0541-670201
Café-restaurant De Molen, Ootmarsumseweg 203, Fleringen, 0546-441204,
caferestaurantdemolen.nl
Café-restaurant Fraans Marie, Zenderseweg 53, Albergen, 0546-441209, fraansmarie.nl
Café-restaurant Morshuis, Ootmarsumseweg 159, Albergen, 0546-441238, morshuis.nl
Openbaar vervoer
Buurtbus 599 Ootmarsum - Rossum bibliotheek, halte RK Kerk, Reutum (niet in het
weekend!)
Bus 66 Almelo ?' Oldenzaal, haltes Fleringen Molenbinnenweg en Albergen
Zenderseweg (niet op zondag!)
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens 1 uur van tevoren
reserveren!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-reutum--albergen/15503/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

