Kapelletjespad Almelo - Wierden
Auteur: Marycke Naber
Beek, landgoed Bellinckhof, kanaal, kerk met Mariakapel
Vanaf station Almelo loopt de route een stukje door het centrum en dan via landgoed
Bellinckhof en langs een beeldentuin, het Twenthekanaal en de Nieuwe Graven.
Vervolgens door een stukje bos, de buurtschap Huurne en een park aan de zuidkant van
Wierden naar het centrum van het dorp. Vlak voor het station staat de St. Jan de
Doperkerk met een Mariakapel.
Dit is de zevende 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. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid,
met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Routebeschrijving
Station Almelo - station Wierden (16 km, bushaltes na 7 en 13 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en bezienswaardigheden en de
dienstregeling van de bussen!
Als het tunneltje onder de A35 onder water staat, is een alternatieve route beschreven.
Deze is 1 km langer.
- Verlaat het station aan de centrumzijde. Ga de stationshal (hier The Coffee Central) uit
aan de rechterkant en ga LA over het zebrapad.
- Loop RD langs de linkerkant van de Egbert Gorterstraat. U passeert het torentje uit
1910 van de voormalige weverij Nijverdal ten Cate.
- Steek direct na de brug RA de voorrangsweg over en loop RD over de kade. Rechts ziet
u de liftschacht en watertoren van de voormalige Stoomspinnerij Twenthe uit 1915.
- Ga RA de fietsbrug over (iets verderop bevindt zich restaurant Dock 19), dan meteen LA
de trap af en na de hoek over het vlonderpad (Marie Mensingpad).
Links ziet u het portiershuisje met schoorsteen van de voormalige textielfabriek van Van
Heek Scholco, tegenwoordig restaurant Kreta.
- Loop RD, de trap op en door het draaihekje. Ga aan het eind LA, bij de driesprong
schuin LA (Aletta Jacobsstraat).
- Ga bij de voorrangsweg RA langs de rechterkant van de weg. Steek de Wierdensestraat
over en loop RD langs het fietspad.
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1. Steek de volgende Wierdensestraat over en ga meteen daarna RA langs het fietspad
door de tunnel.
De mozaïekwanden, in totaal 500 m, zijn tussen 1993 en 2001 vervaardigd door
eindexamenleerlingen van de afdeling toegepaste vormgeving van het ROC OostNederland, onder leiding van docente Ineke Pezie. Zij vormen een stripverhaal van het
boek 'Mans Kapbaarg, 'n grootsten leugenbuul van 't Tukkerlaand', dat Gerard Vloedbeld
in 1927 heeft geschreven over een Twentse 'Tijl Uilenspiegel'.
Aangezien een deel van de panelen door vocht was aangetast hebben vrijwilligers onder
leiding van beeldend kunstenaar Iwan Veneman ze gerestaureerd dan wel vervangen
door nieuwe.
- Ga aan het eind van de tunnel meteen LA (Bellavistastraat) langs de Marokkaanse
Yunus Emre- moskee. Loop RD langs de rechterkant van het grasveldje, ga aan het eind
RA (Aastraat).
- U loopt langs de Almelose Aa. Ga aan het eind LA en voor de brug RA, G.K. van
Hogendorpstraat.
- Ga aan het eind LA langs de linkerkant van de Willem de Clercqstraat. Loop bij de
verkeerslichten RD, ga dan het 1e halfverharde pad schuin LA.
- Ga aan het eind (vlak daarvoor staat een informatiepaneel over de Almelose Aa) LA
over de brug, daarna RA.
- Aan het eind van het pad gaat u RA en na de brug de 1e weg LA, W. de Clercqstraat.
2. Let op! Ga het 1e pad schuin RA langs het water, aan het eind RA. Blijf de asfaltweg
volgen tot het hek van het crematorium.
- Loop daar RD, verderop een smal pad. Houd bij de splitsing links aan, loop bij de
volgende splitsing RD (pad naar links en naar rechts negeren).
U loopt over landgoed Bellinckhof. De naam is ontleend aan de voormalige havezate die
vroeger op ongeveer 500 meter ten zuidoosten van het huidige huis heeft gestaan. De
havezate was een borchleen van Huis Almelo en werd bewoond door het geslacht
Bellinckhave en vanaf 1758 door huwelijk door de familie Du Tour. Nadat deze familie
zich had gevestigd op landgoed De Woesten te Weerselo, werd het oude huis gesloopt.
Het huidige huis is in de jaren twintig van de 20e eeuw in neoclassicistische stijl gebouwd
voor textielfabrikant Ten Cate. Het is ontworpen door de architecten Karel Muller en
Johan Wilhelm Hanrath. Het oorspronkelijke ontwerp van het omringende park was van
tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer.
- Ga aan het eind LA over de halfverharde weg. Achter de heg bevindt zich huize
Bellinckhof. Houd bij de splitsing links aan, een karrenspoor.
3. Houd bij de driesprong bij Erve Pezie links aan over de halfverharde weg
(Bellinkhofsdwarsweg).
- Ga bij de kruising LA, een asfaltweg, dan de 1e weg schuin RA, Lage dijk. Ga aan het
eind RA, Nieuwe Gravenweg, dan de 1e weg LA, Groeneveldsweg.

- Loop na de brug over de Weezebeek RD. Rechts op nr. 8 bevindt zich Galerie en
Skulpturenpark Groeneveld. Zie bij Kijken. Blijf bij de kruising RD lopen.
4. Waar de weg overgaat in een karrenspoor gaat u LA. Ga vóór het grasveld RA, daarna LA.
Ga RD over het tegelfietspad, De Bakspieker.
- Ga aan het eind RA over het fietspad. Blijf na het tunneltje RD lopen,
Windmolenbroeksweg.
5. Ga na twee kruisende wegen bij het kruispunt van fietspaden RA, Leemslagenweg.
Verderop kunt u over het voetpad rechts van het fietspad lopen.
Als u naar snackbar Frans wilt, ga dan aan het begin van het parkeerterrein RA en loop
RD.
- Steek aan het eind van het voetpad de Zeven Bosjes (rechts bushalte Wkc
Windmolenbroek) over via het zebrapad.
- Loop RD over het fietspad. Ga verderop LA, meteen RA over de asfaltweg en RD
omhoog.
- Ga direct na de brug de 1e weg LA, Breesegge, beneden LA langs het zijkanaal naar
Almelo van het Twentekanaal. Weg naar links negeren.
6. Ga vlak voor de bocht naar rechts LA, een breed graspad langs de linkerkant van een
waterloop (de Nieuwe Graven). Blijf bij de brug RD lopen.
Als het pad onder de snelweg onder water staat, ga dan ca. 50 m vóór de tunnel RA over de
brug. Loop RD langs de Wendel, een nieuwe beek tussen Almelo en Wierden. Ga na het
klaphek aan het eind RD door het viaduct, aan het eind LA, Klumperpad. Ga aan het eind
LA. Na het 1e asfaltweggetje naar links loopt een slingerpad evenwijdig aan de weg.
Loop bij het volgende asfaltweggetje terug naar de weg, ga daar LA, na het viaduct over
de snelweg aan het eind RA, Beverdamsweg. Ga in de 2e bocht LA langs de afsluitboom
('Opengesteld'). Let op! Ga ca. 30 m na de 1e bocht naar links RA, een bospad. Ga bij de
driesprong schuin RA, na de afsluitboom schuin RD, Ypeloweg. Ga verder bij routepunt 8.
7. Ga na de tunnel onder de snelweg (kan glad zijn, pas op uw hoofd) bij de brug RA,
daarna schuin LA (dus niet langs het water).
- Weg naar rechts negeren, het betonpad gaat over in een halfverharde weg resp.
klinkerweg. Ga bij de kruising RA, Ypeloweg.
- Ga na de bocht naar links bij nr. 20 RA en vóór het weitje bij de boerderij LA, een smal
bospad (het bos is opengesteld).
- Houd na het weitje links aan, een breder bospad. Houd bij de driesprong links aan, ga
aan het eind schuin RD over de Ypeloweg.
8. Ga vlak voor de haakse bocht naar links RA over het fietspad door het tunneltje. Ga aan
het eind LA, Rijssenseweg, en meteen RA, Huurnerweg.
Als u naar café de Boer wilt, loop dan nog ca. 150 m RD langs de Rijssenseweg.
Verderop, bij de rotonde, bevindt zich bushalte Enterweg.
- Zijwegen negeren, ga aan het eind RA, Stegeboersweg, even later RA door het
klaphek. Volg het graspad evenwijdig aan de weg, ga aan het verder door het viaduct.

- Ga vlak voor de bocht naar rechts RA, een houtsnipperpad. Loop RD over het
voetbalveldje. Doorgang naar rechts negeren, ga vlak voor de straat RA.
- Het bospad gaat over in een houtsnipperpad langs een (verwaarloosde) jeu de
boulesbaan en twee natuurspeeltuinen.
9. Ga bij het volgende grasveld LA, steek de klinkerweg over en ga RA over het trottoir
langs de Dokter G.H. Beensweg. Ga aan het eind LA, Stamanstraat.
- Ga de 2e straat RA, Smeijerskamstraat, dan de 1e straat LA, Wilhelminastraat. Steek
aan het eind de Kedingen over en ga RA over het klinkerstraatje.
- Ga aan het eind bij restaurant De IJzeren Pot LA, bij het pleintje met de klok schuin LA.
Blijf RD lopen, door de Stationsstraat.
- U passeert de St. Jan de Doperkerk met bij de ingang aan de linkerkant een Mariakapel.
Zie bij Kijken.
De kerk uit 1924 is ontworpen door architect Jan Stuyt uit Den Haag. De kerk kwam in de
plaats van een waterstaatskerk uit 1848.
- Loop RD naar station Wierden met horeca.

Praktische informatie
Binnenstad en buitenwijken, landgoed, kanaal, beek, bos en veld. 30% onverhard
Kijken
Galerie en Skulpturenpark Groeneveld, Groeneveldsweg 8, Almelo 0546-818111, galeriegroeneveld.nl
Mariakapel van de St. Jan de Doperkerk, Wierden. Open: ma t/m za 9.00-17.00
Eten en drinken
The Coffee Central in de stationshal van NS Almelo, 06 17024633, thecoffeecentral.nl
Dock 19 Steaks & More, Haven Noordzijde 19, Almelo, 0546-578819, dock-19.nl
Galerie en Skulpturenpark Groeneveld, zie bij Kijken
Snackbar Frans, De Gors 1, Almelo, 0546-823839, snackbarfrans.nl
Café de Boer, Rijssensestraat 118, Wierden, 0546-571370, cafedeboer.biz
Brasserie-restaurant De IJzeren Pot, Rijssensestraat 1, Wierden, 0546-812318,
ijzerenpot.nl
Restaurant Milano, Stationstraat 2, Wierden, 0546-577566, milanowierden.nl
Café Hansie, Kerkstraat 2, Wierden, 0546-571358, cafehansie.nl
Restaurant-cafetaria Sterk langs de lijn, Spoorstraat 2 (bij station Wierden), 0546577200, sterklangsdelijn.nl
Openbaar vervoer
Stations Almelo en Wierden
Busstation Almelo
Bushalte Almelo Wkc Windmolenbroek, stadsbus 21
Bushalte Wierden Enterseweg, lijn 95 Rijssen- Almelo
Regiotaxi Twente: 0900-1814, regiotaxitwente.nl. Minstens een 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-almelo--wierden/15505/. 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.

