Kapelletjespad Enschede - Lonneker
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Vanaf het station loopt de route langs de Jacobus de Meerderekerk en Grote Kerk en
door het Boerenkerkhof. Vervolgens door verschillende parken die zijn aangelegd voor
textielfabrikanten en door een heemtuin. Daarna loopt de route langs onder meer de
'Viermarkenboom', een vijver op de campus van TU Twente en de spaarbekkens van
waterbedrijf Vitens. In Lonneker vindt u een Mariakapel in de H. Jacobus de
Meerderekerk en een bijbeltuin achter de protestantse kapel 'Uit liefde'.
Dit is de 33e 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 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 Enschede - bushalte Lonneker (14,5 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de bezienswaardigheden en de horeca en de
dienstregeling van de bus!
- Verlaat het station via de uitgang Centrum en loop RD. Ga aan het eind van het
Stationsplein RA door de winkelstraat.
1. Neem bij het pleintje met de ronde ganzenfontein de 2e straat links, richting
muziekcentrum, dan de 1e straat RA, Walstraat.
- Ga bij het parkeerplaatsje LA, Jacobsgang, langs de linkerkant van de Jacobus de
Meerderekerk, aan het eind LA.
De eerste Enschedese parochiekerk sinds de Reformatie verrees op de Oude Markt in
1842. Dit neoclassicistische gebouw, ontworpen door Christiaan Kramm, werd tijdens de
stadsbrand in 1862 verwoest. In 1863 werd de kerk vervangen door een neogotische
basiliek naar ontwerp van H.J. van den Brink. De huidige kerk, ontworpen door de
architecten H.W. Valk en J.H. Sluijmer, kwam daar in 1932 voor in de plaats.
- Loop RD over de Oude Markt, langs de Grote Kerk.
Enschede, ofwel 'Anneschette' (= aan de grens) werd in 1119 voor het eerst vermeld en
kreeg in 1325 stadsrechten. De Oude Markt bevindt zich op de voorborg van een vroegmiddeleeuws kasteeltje.
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De oorspronkelijk aan Jakobus de Meerdere gewijde Grote Kerk is opgetrokken uit
Bentheimer zandsteen. De oudste gedeelten dateren uit ca. 1200. In 1480 is de kerk
uitgebreid en de toren verhoogd. In 1842 is de kerk ingrijpend verbouwd en na de
stadsbrand van 1862 weer hersteld.
Tegenover de hoofdingang van de kerk staat een zandstenen fontein uit 1912, die
herinnert aan de grote stadsbrand. Zie de reliëfs en de tekst op de plaquettes.
- Loop RD onder het poortgebouw door en blijf RD lopen, langs het voormalige
stadsklooster het Larinksticht.
Hier runden de zusters van Amersfoort sinds 1867 basis-, bewaar- en naaischolen. Nadat
de laatste zusters het klooster hadden verlaten werd het gebouw in 1979 gekraakt door
leden van De Wonne. Dit is een oecumenische leefgemeenschap, waar mensen die in de
knel zitten tijdelijk worden opgevangen. Hoewel het gebouw op de nominatie stond om
plaats te maken voor het Muziekkwartier, is het meest karakteristieke gedeelte behouden
gebleven voor De Wonne. Zie ook het informatiebordje.
- Ga aan het eind RA, Harry Banninkstraat, dan de 1e straat LA, Wenninkgaarde. Steek
na het spoor de Molenstraat over via het zebrapad en loop RD, Willem Brakmanstraat.
2. Ga na de kruising LA het parkje in. Dit is het Boerenkerkhof. Loop RD langs 'De
Zielendraagster' van Helga Kock am Brink.
Deze begraafplaats werd aangelegd op een perceel heidegrond dat eigendom was van
de hervormde kerk van Lonneker, in 1829 opengesteld en in 1954 voor bijzettingen
gesloten. Er werden veel plattelanders uit de gemeente Lonneker begraven, vandaar de
naam Boerenkerkhof.
- Ga aan het eind van de begraafplaats RA, langs de herdenkingsmonumenten van de
vuurwerkramp d.d. 13 mei 2000.
3. Ga na de flauwe bocht naar links de 2e straat LA, Kottendijk. Loop bij de busbaan RD en
ga na het oversteken van de tweebaansweg LA (Boddenkampsingel).
- Ga de 1e straat RA, Boddenkampstraat, aan het eind RA en meteen LA, Min. De
Savornin Lohmanlaan.
4. Ga na ca. 100 m LA het park in, daarna RA en na het witte gebouw LA, een halfverharde
beukenlaan. Loop bij de 'rotonde' RD (linksom, zie de plaquette op de obelisk).
In 1918 schonk de Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek dit naar hem
genoemde park aan de bevolking van Enschede. Het werd ontworpen door tuinarchitect
P.H. Wattez. In 1928 werd het Van Lochemsbleekpark, oorspronkelijk in bezit van
textielfabrikant Herman van Lochem, eraan toegevoegd.
- Pad naar rechts negeren, ga aan het eind RA over het klinkerpad door de
beukenberceau.
- Ga bij de 'rotonde' rechtsom en het 2e pad (voor de brug) RA. Loop RD langs de vijver
en door de uitgang van het park, ga daar LA.
- Ga na revalidatiecentrum Het Roessingh RA (tegenover Schenkerij Wattez in de
voormalige tuinmanswoning van het Van Lochemsbleekpark).

- Loop over het pad langs de Slagmanweg. Ingang van Het Roessingh negeren, loop aan
het eind RD, een doodlopende asfaltweg.
5. Steek de asfaltpaden over en loop RD over de halfverharde weg. Waar deze naar links
buigt loopt u RD ('landgoed 't Wageler', naambordje is gedeeltelijk verbrand).
Dit kampenlandschap is genoemd naar Erve 't Wageler, een boerderij die er vanaf ca.
1500 tot begin 1900 heeft gestaan. In 1880 heeft textielfabrikant Abraham Ledeboer er
het naar hem genoemde park laten ontwerpen, eveneens door Wattez.
- Ga bij de driesprong RA, zijpaden negeren.
U passeert bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner in een uit Usselo afkomstig 'los
hoes' uit 1775. Hier bevindt zich ook een rustpunt.
- Loop daarna RD het Abraham Ledeboerpark in.
Op het centrale gedeelte van het park liet de familie Ledeboer in 1880 een villa bouwen.
De sequoia of mammoetboom dateert nog uit die tijd, evenals het koetshuis, dat nu als
bijenstal in gebruik is. De villa is in 1956 afgebroken, conform de voorwaarden van de
familie bij de schenking van het park aan de gemeente Enschede.
6. Ga schuin RA en loop langs de bijenstal. Pad naar rechts negeren, ga bij de driesprong
schuin LA en na de vijver het 1e pad RA.
- Ga aan het eind bij het hertenkamp LA. Houd steeds rechts aan om het hertenkamp
heen en ga bij de driesprong na het brugje LA.
- Ga bij de 1e kruising LA naar de ingang van de heemtuin.
Loop in de winter (als de heemtuin drassig is en de paden modderig zijn) bij deze kruising
RD. Ga bij het halfverharde pad (bij wandelpaal X52) LA, dan het 1e smalle pad schuin
RA. Zie verder bij routepunt 7.
Zowel de tuin als het in 1997 aangeplante bos laten verschillende typen van het
oorspronkelijke Twentse landschap zien. Het IVN draagt mede zorg voor de
instandhouding van de tuin. Natuurlijk bent u vrij, er naar hartenlust doorheen te dwalen,
maar de makkelijkste route is:
- Loop na het toegangshek RD over het brede pad, ga bij de driesprong schuin RA, over
het bruggetje en langs het veldje met bankjes, ga aan het eind daarvan RA het bos in.
- Ga aan het eind van het brede bospad RA, een karrenspoor. Steek aan het eind het
halfverharde pad over en ga schuin LA, een smal pad.
7. Het pad maakt een haakse bocht naar rechts. Ga bij de halfverharde weg RA, aan het
eind LA, Van Heeksbleeklaan.
U passeert de 'Viermarkenboom' (zie het informatiebordje aan de weg), met daarachter
een picknickbank.
- Ga daarna RA over het zandpad. Houd rechts aan, ga na een aantal bochten bij de
kruising LA over de halfverharde weg, aan het eind daarvan LA, een asfaltweg.

- U passeert het terras van zorgboerderij De Viermarken. Loop bij de kruising RD, een
asfaltfietspad.
8. Ga even later RA, een smal pad langs een vijver, aan het eind RA, een asfaltweg. Ga
aan het eind na het witte metalen hek RA, Horstlindelaan.
- Ga al gauw het 1e pad schuin LA en LA over de halfverharde weg. Blijf de weg volgen,
ca. 1,5 km, met een ruime bocht naar links en naar rechts.
9. Loop aan het eind door het groene metalen hek. Ga daarna RA, een zandweg met
fietspad. Blijf RD lopen over het karrenspoor met fietspad, verderop halfverharde weg.
10. Steek aan het eind de asfaltweg over (kijk uit!), loop RD en ga meteen RA over het
smalle voet- en ruiterpad tussen de spaarbekkens.
- Steek aan het eind de asfaltweg over en loop RD, Brandemaatweg. Blijf bij de vijfsprong
RD lopen.
11. Waar de asfaltweg overgaat in een halfverharde weg gaat u LA over het asfaltfietspad.
Ga aan het eind LA.
- Zandweg naar rechts negeren, ga vlak voor theehuis 'Sprakel in het bos' en galerie /
beeldentuin De Deel RA over de klinkerweg. Deze gaat over in een halfverharde weg.
- Ga de 1e halfverharde weg RA, houd bij de splitsing links aan, ga bij de kruising RD,
een asfaltweg, Stegenkampweg.
12. Ga direct na het 1e huis aan de linkerkant LA, een smal asfaltpad, aan het eind RD over
de klinkerweg.
- Loop RD tot het eind, ga daar LA, Voortsweg. Loop RD naar de ingang van de RK kerk.
De H. Jacobus de Meerderekerk uit 1912, ontworpen door architect Wolter te Riele,
kwam in plaats van een kerk uit 1820. De Mariakapel aan de rechterkant met een beeld
uit ca. 1400 is dagelijks geopend van 9.30 tot 16.30.
- Ga met uw rug naar de ingang van de kerk LA langs het parkeerterreintje en loop RD
door de Dorpsstraat.
Na de zijstraat naar links staat tegenover huisnr. 49 de kapel 'Uit liefde' van de
protestantse gemeente, met daarachter een bijbeltuin. Deze is in 2002 ingericht ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Kapelgemeente en het 80-jarig bestaan
van de kerk zelf. Zie het kistje aan de muur met o.a. een gastenboek en een map met
uitleg over de planten. De stiltetuin wordt onderhouden door een enthousiaste groep
vrijwilligers.
- Loop terug door de Dorpsstraat en ga de 1e straat RA, Pastoriestraat, aan het eind RA,
Scholten Reimerstraat).
- Ga bij de voorrangsweg LA naar de bushaltes (aan deze kant richting Enschede, aan de
overkant richting Oldenzaal).

Praktische informatie
Centrum Enschede, parken, bos en veld. 55% onverhard
Kijken
Jacobus de Meerderekerk, Enschede. Open: juni t/m aug. za 14.00-16.00 en op
monumentendag
Grote Kerk. Open: juni t/m aug. zaterdags
Bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark, Enschede. Za
gesloten
Galerie en beeldentuin De Deel, Overmaatweg 45-A, Lonneker. Open: april t/m okt.
Bijbeltuin achter kapel 'Uit liefde' van de protestantse gemeente, Dorpsstraat 44,
Lonneker. Dagelijks vrij toegankelijk
Eten en drinken
Bagels & Beans, Korte Hengelosestraat 33, Enschede, 053-4364830,
bagelsbeans.nl/nl/storelocator?address=enschede
Diverse horecagelegenheden in het centrum
Schenkerij Wattez, Roessinghsbleekweg 20, 053-4344511, schenkerijwattez.nl
Op zondag koffie / thee bij bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner
Zorgboerderij De Viermarken met boerderijwinkel en terras, Viermarkenweg 85, 0534359572, viermarken.nl/wpv2/winkel/onze-openingstijden
Theehuis 'Sprakel in het bos' met eigen bakkerij, Overmaatweg 45, Lonneker, 0534364544, theehuissprakelinhetbos.nl
Café Sprakel, Dorpsstraat 137, 053-4334340, cafe-sprakel.nl/#menu
Hotel-restaurant Savenije, Dorpsstraat 149-151, 053-4336644, hotel-savenije.nl
Overnachten
Enschede: zie uitinenschede.nl
Hotel-restaurant Savenije, Lonneker, zie bij 'Eten en drinken'
Openbaar vervoer
Bushalte Scholten Reimerstraat, Lonneker, lijn 60 en 62 Enschede-Oldenzaal
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-enschede--lonneker/15583/. 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.

