Kapelletjespad Ootmarsum - rondje
Springendal
Auteur: Marycke Naber
Mariabeeldje in eik, grafheuvels, vml. klooster
Vanaf de bushalte Almelosestraat of Vasserweg gaan we al gauw de heuvel naar Nutter
op. In het prachtige Springendal bevindt zich een Mariabeeldje in een Amerikaanse eik.
Ook komt u er een paar grafheuvels tegen. Via het voormalige klooster Maria ad Fontes,
de RK en NH kerk in het centrum lopen we naar de bushalte bij het Stadspark.
Dit is de zeventiende 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
Rondwandeling door het Springendal vanaf bushalte Ootmarsum. Lengte 14 km
NB Zorg voor stevig waterdicht schoeisel. De paden kunnen modderig zijn!
Raadpleeg de openingstijden van horeca en bezienswaardigheden en de dienstregeling
van de bus!
- Komt u uit de richting van Oldenzaal, loop dan vanaf de bushalte 'Almelosestraat' in de
rijrichting van de bus en ga de 2e straat RA, Molenstraat. Zie verder bij routepunt 1.
- Komt u uit de richting van Almelo, loop dan vanaf de bushalte 'Vasserweg' in de richting
van het centrum van Ootmarsum, steek de voorrangsweg over bij de oversteekplaats aan
de linkerkant en loop RD, Molenstraat.
1. Ga de 1e weg LA, Nuttersvoetpad (naar Hotel Twents Gastenhoes: eerst nog even RD).
Steek aan het eind de voorrangsweg over en loop RD, een doodlopende weg.
- De asfaltweg gaat over in een halfverharde weg resp. karrenspoor. Houd bij de Ysplitsing rechts aan. Het karrenspoor gaat over in een smal pad.
2. Ga aan het eind LA, een karrenspoor. Dit gaat over in een smal pad. Ga aan het eind RA,
een smal pad.
- Ga aan het eind LA, een asfaltweg, bij de splitsing schuin RA, Dalweg, langs ijsboerderij
De Bölte.
- De asfaltweg gaat over in een zandweg. Loop aan het eind RD langs de linkerkant van
het café van camping Bij de Bronnen.
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- Loop RD over de halfverharde weg, Hulsweg, en voorbij de camping RD over het
bospad. Dit buigt naar rechts.
3. Houd daarna bij de splitsing links aan. Steek na het houten hek de zandweg over en loop
RD langs het volgende houten hek.
4. Houd bij de splitsing links aan. Zijpaden negeren. Links staat een informatiebordje over
de bossen van het Springendal. Ga daarna LA en bij wandelpaal E69 weer LA.
- Negeer na de vlonder het pad naar rechts, houd bij de splitsing rechts aan. Bij een
haakse bocht naar rechts loopt het pad steil naar beneden.
5. Volg de lange vlonder met een bocht naar links en langs een vijver. Ga daarna LA
omhoog en bij het bankje met uitzicht op het Onland weer naar beneden en LA.
Het beeldje is gemaakt door Willem van der Velden. Het is er een van zeven, die in
verschillende natuurgebieden in Nederland zijn geplaatst ter nagedachtenis aan
professor doctor Victor Westhoff. Deze was bioloog en schrijver en heeft het
natuurbeheer in Nederland theoretisch onderbouwd en er richting aan gegeven.
6. Ga bij de viersprong het 2e pad RA, aan het eind RA, een zandweg met fietspad, en
meteen LA, een laan met beuken en Amerikaanse eiken.
- In een holte aan de achterkant van de derde boom vóór het kruispunt aan de rechterkant,
ruim 2 m boven de grond, bevindt zich een Mariabeeldje. (Als u zich bij het kruispunt
omdraait is het goed te zien).
Het beeldje schijnt er al jaren te zijn, maar haast niemand in de omgeving weet ervan, of
kan de juiste plek te vinden. Een boswachter van Staatsbosbeheer was zo vriendelijk om
het uit te leggen.
- Ga bij de kruising LA langs het heideveldje, dan het 1e pad LA. Ga aan het eind RA.
Steek aan het eind van dit pad de asfaltweg over en loop RD over het graspad.
7. Ga bij de T-kruising RA langs een herinneringsbankje. Aan het eind van het korenveld
buigt het pad naar links.
- Loop na een paar bochten bij de bosrand RD omhoog, een graspad. Ga het 1e graspad
RA ('Vrij wandelen Hoeve Springendal').
8. Loop aan het eind RD over het karrenspoor, ook bij de klinkerweg RD. Houd rechts aan
langs de receptie, waar u wat te eten/drinken kunt bestellen.
- Vervolg de klinkerweg omhoog (rechts na de schuur in Twentse stijl bevindt zich het
toiletgebouw van de camping).
- Waar de klinkerweg een haakse bocht naar rechts maakt loopt u RD over de
halfverharde weg. Steek aan het eind de asfaltweg over en loop RD over het karrenspoor.
9. Ga aan het eind schuin LA, een zandweg met fietspad, bij de kruising RD, Blauweweg.
Na een ruime bocht naar links zijpaden negeren.
- Ga bij de splitsing schuin RA (pijl fietsroute). De weg gaat over in een zandweg (later
karrenspoor) met fietspad.
- U passeert een grafheuvel met een informatiebordje aan de linkerkant. Ga daarna bij de
vijfsprong schuin LA langs een houten hek.

10. Ga het 1e smalle pad (bij wandelpaal E78) RA langs een korenveld en een grafheuvel.
Ga aan het eind LA, een karrenspoor.
- Ga het 1e smalle pad (vlak na wandelpaal E77) RA. Rechts ziet u een grafheuvel en
aan de overkant van het weiland nog een.
11. Ga aan het eind RA, een zandweg, na de afsluitboom LA, een karrenspoor. Ga het 1e
karrenspoor RA. Dit gaat over in een asfaltweg.
- Ga aan het eind schuin LA, een asfaltweg, bij paddenstoel 66287 RD, Wittebergweg, bij
de driesprong schuin LA.
12. Ga na het bord 'Ootmarsum' het 1e fietspad schuin RA, na de bocht naar links weer RA,
een fietspad richting centrum.
- Ga ca. 100 m voor de tunnel LA, bij de T-kruising RA (Kampstraat). De straat maakt 2x
een bocht naar links. Ga daarna de 1e straat RA (Fonteinstraat).
- Steek aan het eind de Laaresstraat over en ga RA. Steek bij de rotonde RD de
Denekamperstraat over, houd rechts aan en ga de 1e straat LA, Odemarusstraat.
13. Ga bij het 2e kruispunt RA, Smithuisstraat, in de bocht naar links RA, een gruispad door
het park, bij de splitsing schuin LA.
- Aan het eind ziet u boven de ingang van het voormalige klooster Maria ad Fontes (Maria
bij de bronnen) een Mariabeeld. Ga hier LA.
Het park waar u net bent doorgelopen is aangelegd op de plek van de voormalige
kloostertuinen. Het Mariabeeld werd in 1950 uit dankbaarheid geschonken aan de
zusters, die honderd jaar daarvoor uit Amersfoort waren gekomen. Zij hebben zich op
allerlei gebied voor de bevolking ingezet, vooral voor de jeugd, onder meer door het
stichten van meisjesscholen en -internaten.
Later werd het kloostergebouw vanwege beperkte instroom en vergrijzing verbouwd tot
een bejaardenhuis voor zusters. Het complex kwam leeg te staan toen de verzorging in
andere gebouwen van de congregatie werd geconcentreerd. In 2006 werd het verkocht
aan de gemeente Dinkelland. Bij de binnenplaats van het klooster bevindt zich
tegenwoordig dagrestaurant 't Oale Klooster.
14. Ga de 1e straat RA, Keerweer, 'Stadserf Ootmarsum', langs het onderwijsmuseum
Educatorium. (Aan de 1e zijstraat links is museum Het Drostenhuis gevestigd).
- Ga bij het kerkplein RA en weer RA richting klooster, Kloosterstraat.
In de kloostermuur zijn gevelstenen aangebracht ter herinnering aan de voormalige
synagoge en aan de in de oorlog vermoorde joodse inwoners van Ootmarsum.
- Volg de kinderkopjesstraat met een bocht naar links. Aan de rechterkant bevindt zich
het Klokhuis met het Museum Chronomium, waar het carillon elk kwartier een andere
melodie speelt.
- Na de bocht naar links ziet u rechts de beeldentuin van galerie Chez Moi Ton Schulten,
daarna om de hoek van de muur een kapelletje van St. Franciscus met kindje Jezus.
- Ga aan het eind van de Markt bij het voormalige stadhuis RA, Schiltstraat. Blijf na
Museum Ton Schulten RD lopen, ga bij het 2e kruispunt LA, Westwal.

15. Ga na nr. 9 RA, een tegelpad. Steek aan het eind daarvan de weg over en ga RD de trap
op naar het Stadspark, daar RD langs de hoge cipres en de zandstenen bank.
- Voor de richting Oldenzaal: ga daarna LA over het brugje. Ga aan het eind schuin LA
over het klinkerpad. Steek de straat over. Rechts bevindt zich bushalte Almelosestraat.
- Voor de richting Almelo: ga na de zandstenen bank RA. Bij de splitsing rechts
aanhouden, ga daarna LA voor theehuis 'Engels tuin' langs, aan het eind van het pad RA
langs de oude waterput, aan het eind van het park LA, dan LA naar bushalte
Almelosestraat.

Praktische informatie
Heuvelachtig terrein met bos en veld, centrum van Ootmarsum. 65% onverhard
Kijken
Educatorium Ootmarsum (onderwijsmuseum), Keerweer 2, 0541-293129, educatorium.nl
Museum Het Drostenhuis, Putstraat 5, drostenhuisootmarsum.nl
RK H.H. Simon en Judaskerk. Voor actuele openingstijden zie ootmarsum-dinkelland.nl
Museum Chronomium, Gasthuisstraat 16, 0541-292211,
Museum Ton Schulten, Ton Schultenplein 1, 0541-291763, tonschulten.nl
Diverse galeries in het centrum
Eten en drinken
Hotel Twents Gastenhoes, ?Molenstraat 22, Ootmarsum, 0541-293085,
twentsgastenhoes.com
Rustpunt ijsboerderij De Bölte, Dalweg 2, Nutter, 0541-294644, boerderijspa.nl
Café van camping Bij de bronnen, Wittebergweg 16-18, 0541-291570,
campingbijdebronnen.nl
Rustpunt Hoeve Springendal, Brunninkhuisweg 3, Hezingen, 0541-291530
Diverse horecagelegenheden in het centrum van Ootmarsum, o.a.
Dagrestaurant 't Oale Klooster in het voormalige klooster Maria ad Fontes, Oostwal 24,
06 46140407
Vlakbij de bushalte: theehuis Engels Tuin, Hazelrot 3, Ootmarsum, 0541-293555. Open:
za en zo v.a. 12.00, reserveren gewenst
Overnachten
Zie ootmarsum-dinkelland.nl
Openbaar vervoer
Ootmarsum: bus 64 Almelo-Oldenzaal, haltes Vasserweg en Almelosestraat
Regiotaxi Twente: 0900-1814, regiotaxitwente.nl. Minstens een uur van tevoren
reserveren!
Parkeren
Groot parkeerterrein aan De Meijerij, ingang aan de Denekamperstraat

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-ootmarsum--rondje-springendal/15524/. 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.

