Kapelletjespad Daarle - Vroomshoop
Auteur: Marycke Naber
Den Ham, Mageler Esch, de Zandstuve
Vanaf de bushalte in Daarle loopt de route via de Daarler esch, het brinkdorp Den Ham,
de Mageler Esch en natuurgebied de Zandstuve naar station Vroomshoop. Deze keer
geen Mariakapel of landkruis, wel een mooi gebied.
Dit is de negende 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 Daarle - station Vroomshoop (16,5 km, bushalte na 7 km)
NB De paden in De Zandstuve kunnen modderig zijn.
Check de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van bus en trein!
- Loop vanaf bushalte 'n Tip in de richting van de kerk over het fietspad aan de linkerkant
van de weg. Steek de voorrangsweg over (kijk uit !) en ga RA langs de NH kerk.
Daarle is een oud esdorp, dat reeds in 933 wordt genoemd in een lijst van bezittingen van
het Westfaalse klooster Werden. Eeuwenlang is het dorp omsloten geweest door
moerassen en is het weinig gegroeid. In 1855 werd het Overijssels Kanaal van Almelo
naar De Haandrik gegraven. Daarlangs ontstond het veendorp Daarlerveen, dat na 1900
zelfstandig werd ten opzichte van Daarle.
Op kerkelijk gebied vielen de inwoners onder de Hervormde Kerk te Hellendoorn.
Vanouds had het een eigen kapel, die met de Reformatie is verdwenen. In 1855 werd er
een zelfstandige hervormde kerk gesticht, die in 1955 werd vervangen door de huidige
kerk. Het oudste kerkelijke attribuut, een romaans stenen doopvont van Bentheimer
zandsteen, heeft na de Reformatie gediend als paardenkrib op het erf Janshuis. Het
bevindt zich thans in Rijksmuseum Twenthe te Enschede.
- Ga de 1e weg LA (Groeneweg), na ca. 100 m LA, Achterweg. Ga aan het eind LA, in de
bocht naar rechts LA.
1. Ga aan het eind van de halfverharde weg met asfaltfietspad RA over de asfaltweg, in de
bocht naar rechts LA, Greftendiek.
- Volg het halfverharde fietspad, ga aan het eind RA over het fietspad langs de
voorrangsweg (Daarleseweg).
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- Blijf na de bruggen over het Overijssels Kanaal en de Linderbeek RD lopen, ga daarna
de 1e weg LA, Linderweg.
2. Loop in de bocht naar links RD, Linderweg nr. 13. De klinkerweg gaat over in een breed
graspad resp. klinkerpad.
- Ga aan het eind RA, in de bocht naar links RD, Linderweg. Het karrenspoor gaat over in
een klinkerweg resp. asfaltweg.
3. Loop bij de kruising RD. Het karrenspoor gaat bij het bord 'Den Ham' over in een
asfaltweg.
- Ga aan het eind RA (Zomerweg). Steek de voorrangsweg over en loop RD, ga bij de
ongelijke kruising LA.
- Ga na bushalte Zuivelfabriek de 1e weg RA, Slingerweg (verderop aan de Dorpsstraat
bevindt zich CR De Beuk).
4. Na het Muziekgebouw en het speeltuintje gaat u LA over het klinkerpad, bij de T-kruising
voor de dierenweide LA.
- Ga aan het eind RA over de klinkerweg, aan het eind daarvan RA (Brinkstraat), bij de
kerk aan de Brink RA.
Den Ham wordt in 1333 voor het eerst genoemd in een leenakte van de heer van Egede.
De NH kerk met een gotische toren is gebouwd tussen 1325 en 1425. Tot diep in de 19e
eeuw vormden landbouw en veeteelt het hoofdmiddel van een zeer karig bestaan. Door
het vormen van coöperaties kwam er langzaamaan een eind aan de armoede. Zo is van
1914 tot 1994 zuivelfabriek De Eensgezindheid aan de Dorpsstraat in werking geweest.
In 2000 is deze afgebroken.
- Houd bij richtingwijzer 16957 rechts aan, Voorstraat. Ga aan het eind LA, Esweg, dan
de 1e weg RA, Holleweg. Weg naar rechts negeren.
5. Houd bij de driesprong bij de joodse begraafplaats rechts aan. De klinkerweg gaat over in
een zandweg.
- Ga na de ruime bocht naar links de 1e zandweg RA (Holleweg), aan het eind RA, een
asfaltweg langs de Berghoeve Brouwerij (Achteres).
- Ga voor de voorrangsweg RA over het fietspad, steek meteen LA de weg over en loop
RD, Veldsweg. De klinkerweg gaat over in een zandweg.
U betreedt natuurgebied De Zandstuve. Tot de tweede helft van de 19e eeuw was het
gebied, net als de omringende gronden, woest en ledig. De boeren van de Hammer en
Linder Marke hadden er altijd heiplaggen en strooisel afgegraven om er de
bodemstructuur van hun akkertjes mee te verbeteren. Vanwege overbegrazing door
schaapskuddes nam de zandverstuiving in dit gebied ernstige vormen aan.
Toen eind 19e eeuw de kunstmest was uitgevonden, werden alle veen- en zandgronden
in de omgeving ontgonnen, behalve de Zandstuve. Die werd verkocht en tot productiebos
omgeschapen, ook om het stuifzand tegen te gaan. Sinds 1981 is het gebied in beheer bij
Landschap Overijssel. Door het kappen van een deel van de naaldbomen is sinds die tijd
een gevarieerd bos ontstaan.

6. Steek de Dennenweg en het ruiterpad over en loop RD over het bospad. Ga aan het eind
LA.
- Ga aan het eind van het pad RA langs de afsluitboom over de zandweg, dan het 2e pad
LA langs de afsluitboom (blauwe pijl).
7. Ga aan het eind van het heideveld LA en meteen RA (wandelpaal B57). Steek de
klinkerweg over en loop RD langs de afsluitboom. Ga bij de kruising LA.
8. Ga het 1e pad RA en volg dit kronkelpad. Houd aan het eind bij de splitsing rechts aan en
loop meteen daarna bij de kruising RD.
- Bij de kruising aan het begin van het heideveldje gaat u RA. Loop aan het eind langs
twee liggende balken en over het smalle pad langs de rechterkant van de open plek.
9. Ga aan het eind daarvan RA, daarna RD (pad naar rechts negeren). Volg het pad met
een bocht naar links, loop bij de kruising (wandelpaal B60) RD.
- Houd rechts aan, loop bij de vier houten paaltjes RD, houd daarna links aan en loop RD
naar de asfaltweg met fietspad.
10. Waar deze overgaat in een klinkerweg gaat u meteen RA, Koninginneweg, dan de 1e
weg LA, Van Stolberglaan. Ga de 1e straat RA, Frederik Hendrikstraat.
- Loop bij het kruispunt RD, Willem de Zwijgerlaan, ga aan het eind RA, Marijkestraat,
aan het eind daarvan LA (Julianastraat).
- Ga bij huisnummer 42 RA, Burgemeester Koetjestraat. (Iets verderop aan de
Julianastraat bevindt zich café Kremer.)
- Loop RD langs activiteitencentrum Het Punt met horeca, ga aan het eind LA naar
station Vroomshoop via het tunneltje.

Praktische informatie
Landelijk gebied, brinkdorp, es, bos, gedeeltelijk glooiend. 50 % onverhard
Eten en drinken
Café-cafetaria 'n Tip, 'n Tip 7, Daarle, 0546-697160, www.ntip.nl.
Café-restaurant De Beuk, Dorpsstraat 9, Den Ham, 0546-671602, debeukdenham.nl
Herberg Swaen, Brink 17, Den Ham, 0546-338226, www.herbergswaen.nl
Bakkerij Kaptein met theetuin, Molenstraat 2, Den Ham, 0546-671356, bakkerijkaptein.nl
Eetcafé 'n Esch, Esweg 9, Den Ham, 0546-671529, nesch.nl
Café-restaurant Kremer, Julianastraat 34, Vroomshoop, 0546-643804
Horeca in activiteitencentrum Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2-4, Vroomshoop,
0546-705050, www.activiteitencentrumvroomshoop.nl/horeca
Overnachten
Herberg Swaen, Den Ham. Zie bij Eten en drinken
B&B Het Tuinhuisje, Vroomshoopseweg 12A, Den Ham, 0546-643277, bbhettuinhuisje.nl
Openbaar vervoer
Bushalte 'n Tip Daarle, buurtbus 594. Vanaf Nijverdal NS 1x per uur, vanaf bushalte Den
Ham 1x per 2 uur, vanaf station Daarlerveen 1x per 2 uur. Niet op zondag. Raadpleeg
9292.nl!
Bushalte Zuivelfabriek Den Ham, lijn 81 Ommen-Westerhaar. Niet op zondag!
Station Vroomshoop Stoptrein Almelo-Mariënberg, halfuurdienst, na 18.30 uurdienst

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-daarle--vroomshoop/15513/. 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.

