Kapelletjespad Oldenzaal - De Lutte
Auteur: Marycke Naber
Landkruis, Mariakapellen en -grot, Arboretum Poort Bulten
Vanaf station Oldenzaal loopt de route langs een landkruis op landgoed Boerskotten, een
Mariakapel aan het Lossers voetpad en een Mariakapelletje op het erf van de familie
Koop. Vervolgens via de landgoederen Boerskotten en Duivelshof en het Arboretum
Poort Bulten naar De Lutte, met een Mariagrot bij de kerk.
Dit is de 26e etappe van het Twentse Kapelletjespad (ongeveer 800 km!). Het begint in
Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne.
Het pad kan als langeafstandswandeling 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 Oldenzaal
- bushalte De Lutte (16,5 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus!
- Ga de straat tegenover het stationsgebouw in (Stationsplein), dan de 1e straat RA,
Haerstraat.
- Ga de 3e straat RA, Landrebenlaan, aan het eind LA, een karrenspoor. Na een bocht
naar links en rechts wordt dit een bospad.
1. Ga aan het eind RA over de asfaltweg. Volg deze met een bocht naar rechts,
Koppelboerweg 44-46-48. Ga na het spoor LA, Harinkweg.
- De asfaltweg wordt verderop halfverhard. Zijpaden negeren, loop in de haakse bocht
naar rechts bij paddenstoel 66405 RD langs een houten hek, een halfverhard pad.
2. Ga na het weiland het 1e bospad scherp RA. Na een paar bochten staat aan de
linkerkant een beeld van Diana, godin van de jacht.
- Aan het eind gaat u LA. Hier staat een tweezijdig informatiebord over Boerskotten en
Diana. Ga bij het landkruis RA.
Het kruis staat op het hoogste punt van de Boerskotten. Het is in 1946 opgericht in
opdracht van mevrouw Baurichter-Essink uit Oldenzaal op grond van de familie. Dit uit
dankbaarheid dat haar gezin de oorlog goed had doorstaan. De datum 2 april 1945 op
het kruis heeft te maken met de bevrijding van Oldenzaal. Het onderhoud geschiedt door
mevrouw Ter Linde, die vlakbij het landkruis woont.
- Blijf de halfverharde weg volgen, deze gaat over in een asfaltweg. Ga de 1e weg LA,
langs de rand van de bebouwde kom van Oldenzaal (Schapendijk).
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3. Ga na ca. 500 m bij paddenstoel 20639 LA, Lossers voetpad. Na ca. 500 m staat aan de
linkerkant een Mariakapel.
Deze staat op het hoogste punt van de Oldenzaalse stuwwal. De kapel is na de Tweede
Wereldoorlog gebouwd uit dankbaarheid, omdat de omgeving bijna ongeschonden was
gebleven, en in oktober 1948 ingewijd.
De aangebrachte Maria-icoon is in 1980 ontvreemd en toen vervangen door een
Mariabeeld. 25 jaar later werd de icoon achter de kapel terugbezorgd. Sindsdien hangt
deze in de dagkapel van de parochiekerk van Zuid-Berghuizen. Enkele keren per jaar
wordt bij de kapel een mis gehouden. Op 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, ziet
het zwart van de mensen.
- Steek de asfaltweg over en loop RD, Lossers voetpad. Ga na de brug over de snelweg
aan het eind van het fietspad LA, een karrenspoor, aan het eind daarvan RA, een
asfaltweg.
Op het erf van nr. 7, bij de familie Koop, staat een Mariakapelletje. Als u de toegangsweg
'Doar'n Doll'n Diek' ingaat loopt u er zo tegenaan (er is geen hond).
Het kapelletje doet denken aan een grote klomp. Niet toevallig, want de families Koop in
deze omgeving zijn bijna allemaal afkomstig uit de klompenindustrie. Bij het omhakken
van een boom omstreeks 1960 ontdekte men toevallig dat in het onderste deel van de
door bliksem getroffen stam door regeninlaat een holte was ontstaan. Omgedraaid bood
deze een veilig onderkomen voor Maria.
Ook al staat het kapelletje op eigen grond, de bewoners hebben geen bezwaar tegen een
bezoekje van een 'Maria-toerist'.
- Ga na nr. 7 de 1e halfverharde weg LA. Hamshorstweg. Kruisend fietspad negeren, ga
daarna de 1e zandweg RA.
4. Loop bij de kruising RD over het halfverharde karrenspoor. Volg bij Erve Het Litshof de
weg naar links.
- Ga na de bocht naar rechts bij de T-kruising RA, een halfverhard karrenspoor, bij de
boerderij LA, een smal bospad ('Duivelshof').
Over landgoed Duivelshof doen mysterieuze verhalen de ronde. De naam refereert
waarschijnlijk aan een landheer die pachters in zijn kelder opsloot als ze niet aan hun
verplichtingen konden voldoen.
5. Ga aan het eind RA, een halfverhard fietspad. Loop aan het eind daarvan (links
ijsboerderij 't Loaboerke) RD over de halfverharde weg met fietspad.
- Steek aan het eind de halfverharde weg over en loop RD langs het houten hek. Aan het
eind van de beukenlaan staat links een informatiepaneel over landgoed Duivelshof.
6. Steek de asfaltweg over en loop RD over de halfverharde weg. Ga in de bocht naar
rechts scherp LA, een bospad. Loop RD, zijpaden negeren.
- Ga aan het eind LA. Het smalle pad gaat over in een karrenspoor. Ga aan het eind RA,
een asfaltweg.

7. Ga na de bocht naar links, na twee houten hekken links van de weg, het 1e brede
graspad LA, langs de rechterkant van een bomenrij.
- Loop aan het eind daarvan langs de linkerkant van de volgende bomenrij. Ga bij de
bosrand LA, aan het eind van het bos RA.
8. Ga aan het eind van dit graspad RA over het karrenspoor, aan het eind LA, een
asfaltweg. Ga de 1e halfverharde weg RA langs het hek van Arboretum Poort Bulten.
Het ongeveer 19 ha grote terrein is in 1910 aangekocht door textielfabrikant H.J.H.
Gelderman uit Oldenzaal, om er zijn verzameling naaldbomen te huisvesten. In 1912 gaf
hij tuinarchitect Leonard A. Springer de opdracht het pinetum (verzameling naaldbomen)
uit te breiden tot een park met allerlei verschillende bomen uit de hele wereld. Zo
ontstond het huidige arboretum. Verreweg de meeste van de ongeveer 400 bomen en
1200 heesters kwamen elders uit Europa of uit andere delen van de wereld op ongeveer
dezelfde breedtegraad.
In de Tweede Wereldoorlog is het park sterk verwaarloosd. In 1948 is het gerestaureerd
door tuinarchitect Hendriks. Na de overname in 1973 door het Recreatieschap Twente
(nu Regio Twente, een samenwerkingsverband van alle Twentse gemeenten) werd de
restauratie voltooid. Inmiddels is de collectie uitgebreid tot ongeveer 2500 bomen en
heesters, verdeeld over 1000 verschillende soorten.
9. Ga het 1e pad schuin RA, dan het 1e pad LA. Ga bij de kruising RA, aan het eind LA naar
het informatiecentrum met toilet aan de achterkant.
- Volg de wegwijzers en de groene route tot de uitgang. Rechts bevindt zich Schenkerij
Poort Bulten.
uiteraard bent u vrij om eerst nog wat te dwalen over het arboretum, bijvoorbeeld aan de
hand van het foldertje in het informatiecentrum of de app op de website.
- Ga na de uitgang LA over het spoor en de snelweg en RD. Houd aan het eind links aan
langs de kerk en naar de bushalte.
Voor de St. Plechelmuskerk staat een beeld van de Kardoes of Hellehond. Het
volksverhaal daarover is op de sokkel te lezen.
Bij de kerk staat een informatiebord (onder een Twents afdakje) over De Lutte en de kerk.
Zie ook het informatiebordje bij de ingang van de kerk. Deze is overdag geopend. Rechts
bevindt zich een Mariakapel. Tegenover de ingang van de kerk staat een Mariagrot uit de
jaren '30 van de 20e eeuw.

Praktische informatie
Heuvelachtig terrein met bos en veld, arboretum. 70% onverhard
Kijken
De Lutte:
Arboretum Poortbulten, Lossersestraat 70a, De Lutte, arboretum-poortbulten.nl.
Informatiecentrum open: ma t/m vr 9.00-16.00
Eten en drinken
Stationsrestauratie Oldenzaal, 0541-532137, stationoldenzaal.nl
Broodje Sprakeloos, Steenstraat 24, Oldenzaal, 0541-514717, broodjesprakeloos.nl

Hotel De Kroon, Steenstraat 17, 0541-512402, hotel-dekroon.nl. Open: dgl. 8.00-10.00 en
v.a. 13.00. Tussenin op afspraak
IJsboerderij 't Loaboerke, Duivelshofbosweg 2, De Lutte, 053-5381892, www.loaboerke.nl
Theeschenkerij in infocentrum Arboretum Poort Bulten, De Lutte. In principe open
(vrijwilligerswerk): voor- tot najaar bij mooi weer zondags 11.00-16.00. In ieder geval is er
een toilet achter het infocentrum.
Schenkerij Poort Bulten, Lossersestraat 66, De Lutte, 06 29296644,
schenkerijpoortbulten.nl
Diverse horecagelegenheden in het centrum, o.a. Eetcafé Plexat, Dorpstraat 3, 0541551350, De Lutte, eetcafe-plexat.nl
Overnachten
Oldenzaal: zie uitinoldenzaal.nl
Hamshorst B&B, Hamshorstweg 2, De Lutte, 0541-531633, harmshorst.nl
Erve Dalhoes, Bavelsweg 2, De Lutte, 0541-552003
Openbaar vervoer
Station Oldenzaal, stoptrein Zutphen-Oldenzaal
Bushalte RK Kerk De Lutte, buurtbus 593 De Lutte-Oldenzaal (niet op zondag, raadpleeg
9292.nl!)
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.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-oldenzaal---delutte/15545/. 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.

