Kapelletjespad Boekelo - Haaksbergen
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(Maria)kapellen, landgoed Zonnebeek, Buurserzand, Harrevelderschans
Vanaf de bushalte in Boekelo loopt de route langs de RK kerk met een Mariakapel op het
kerkhof. Daarna via een paar landelijke wegen en het landgoed Zonnebeek naar het
prachtige natuurgebied Buurserzand. Vervolgens langs de Harrevelderschans naar de
kapel van het Heilig Kruis achter het huis van de familie Holtschlag aan de rand van
Haaksbergen. Tot slot kunt u een bezoek brengen aan de St. Pancratiuskerk in het
centrum van Haaksbergen, of in ieder geval aan de Mariakapel daarvan.
Dit is de 36e 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
Bushalte Boekelo Weleweg - busstation Haaksbergen (16,5 km, bushalte na 4,5 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van bezienswaardigheden en horeca en de
dienstregeling van de bussen!
- Loop vanaf bushalte Weleweg in de richting van de fabrieksschoorsteen. Ga aan het
eind van de straat LA langs de Boekelosestraat.
Deze behoorde tot de in 1888 opgerichte N.V. Boekelosche Stoomblekerij. Op het oude
fabrieksterrein is in 2008 een nieuwbouwplan gerealiseerd. Delen van het industriële
erfgoed zijn bewaard gebleven, zoals de oude gevels van textielgebouwen, de
fabrieksschoorsteen en de portiersloge aan de eerste straat rechts.
Rechts na het spoor is de locatie Boekelo van de Museum Buurtspoorweg tussen
Boekelo en Haaksbergen. Sinds 1989 rijden van april t/m oktober stoomtreinen naar
Haaksbergen en terug over de spoorlijn uit 1884 van de GOLS (Geldersch-Overijsselsche
Lokaalspoorweg-Maatschappij) van Winterswijk/Ruurlo naar Hengelo. Naast het station
staat een replica van een zouttoren. Vanaf 1919 werd namelijk in Boekelo zout gedolven.
1. Blijf na het spoor RD lopen (Beckumerstraat). Na ca. 600 m bevindt zich de H.
Marcellinuskerk.
Deze kerk uit de jaren twintig heeft begin 2013 haar deuren gesloten, omdat er nog te
weinig gelovigen kwamen. De Mariakapel op het kerkhof achter de kerk is echter
dagelijks geopend. Deze is bereikbaar via de halfverharde weg links van de voormalige
pastorie.
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De kapel is in 2005 gebouwd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Marcellinusparochie. Het ontwerp is van architect Hans Sluijmer, zoon van J. Sluijmer die
de kerk heeft ontworpen. Het Mariabeeld had sinds de jaren '60, toen de kerk werd
verbouwd, op de zolder van de pastorie gelegen en kreeg na de ontdekking daarvan een
ereplaats in de kapel.
- Loop terug richting het centrum van Boekelo en ga in de bocht naar links RA over de
halfverharde weg ('eigen weg' betekent niet 'verboden toegang'!).
2. Ga bij de splitsing RA, een karrenspoor. Na ca. 100 m kunt u desgewenst over het smalle
pad door de bosstrook lopen. Dit komt weer op het karrenspoor uit.
- Ga bij de asfaltweg LA, Lansinkweg. Ga in de bocht naar rechts LA, Wiecherinksweg.
De halfverharde weg gaat over in een karrenspoor resp. klinkerweg.
- Loop na de onbewaakte (!) overgang van de toeristische spoorlijn BoekeloHaaksbergen RD, Weleweg.
3. Ga vlak na het bord 'Boekelo' RA, door het witte hek van nr. 151, met toestemming van
de eigenaar. Ga na het mooie huis LA over de verweerde asfaltweg.
- Ga aan het eind (oprijlaan van nr. 34 negeren) RA over de asfaltweg. Loop na een
aantal bochten bij de kruising RD over het smalle fietspad.
4. Ga het 2e pad LA naar het ven, daar RA over het smalle pad. Ga het 1e pad RA, bij het
fietspad LA. Loop bij de schuine kruising met de zandweg RD.
- Bij de asfaltweg ga je LA, Badweg. Steek na het viaduct over de A18 aan het eind de
voorrangsweg over en ga RA over het fietspad.
5. Ga de 1e weg LA, Oude Buurserdijk. De asfaltweg gaat over in een zandweg met
fietspad. Na ruim 500 m ligt aan de rechterkant landgoed Zonnebeek.
- Ga na een flauwe bocht naar rechts bij de kruising RA, Oude Haaksbergerdijk, een
zandweg met fietspad.
6. Loop bij de kruising RD. De Oude Haaksbergerdijk is hier een asfaltweg. Ca. 100 m na
de bocht naar rechts staat links een informatiebordje over de 'Leppenpaal' in het weiland.
- Ga na de brug over de Hagmolenbeek de 1e weg LA, richting P Molenbelt (zandweg
meteen links negeren).
7. Ga vlak voor de bocht naar links schuin LA langs een houten hek, een smal pad over het
Buurserzand met hei, jeneverbesstruiken en vennen.
Vroeger was er alleen heide, maar een deel daarvan is spontaan met bos begroeid.
Andere delen zijn, door te intensieve begrazing door schapen, gaan verstuiven. Op die
zanderige stukken heeft de jeneverbes zich gevestigd. De meeste jeneverbesstruiken zijn
ongeveer 125 tot 150 jaar oud. Het Buurserzand bleef gespaard van ontginning, omdat
de familie van Heek het gebied gebruikte als jachtgebied en het in 1929 aan
Natuurmonumenten schonk. De omringende gebieden zijn tussen 1900 en 1940
ontgonnen.
- Loop aan het eind langs het houten hek en RD over de klinkerweg en het wildrooster.
Het 1e pad rechts leidt naar natuurinformatiecentrum De Wakel (Twents voor
jeneverbesstruik) met horeca.

- Vervolg het fietspad, 2 paden naar links negeren. Waar het fietspad naar rechts buigt
loopt u RD over het karrenspoor (gele en groene route).
U passeert het los hoes De Bommelas, zie het informatiebord.
8. Loop aan het eind van het karrenspoor RD over het fietspad, ga even later bij de splitsing
schuin LA.
Na het stuk bos aan de rechterkant staat links een informatiebordje over de Markepaal
aan het eind van het smalle paadje.
- Loop verder over het grijze pad. Blijf na het veerooster het fietspad volgen, langs het
Buursermeertje met picknickplaatsen.
- Ga aan het eind RA over het fietspad. Dit buigt even later af naar rechts. Vlak voordat
het weer bij de zandweg terugkomt gaat u RA, een smal pad, 'Buurserzand'.
9. Ga aan het eind LA (blauwe pijl). Volg het pad door bos en hei. Loop aan het eind door
de voetgangerssluis, steek de zandweg met fietspad over en loop RD door de
voetgangerssluis.
- Na nog een voetgangerssluis kruist u een mountainbikepad, loop RD door de volgende
voetgangerssluis.
10. Ga aan het eind LA over de klinkerweg, steek fietspad en asfaltweg over en loop RD over
het smalle pad.
- Dit loopt na een klaphek over de hei en maakt aan het eind daarvan een haakse bocht
naar rechts.
11. Verderop bevindt zich aan de linkerkant de Harrevelderschans. Zie het informatiebord.
Het is de moeite waard om er een rondje overheen te lopen!
- Vervolg het pad. Verderop weer een klaphek. Ga aan het eind, bij een informatiebord
over de Harrevelderschans, LA over de asfaltweg.
- Ga vóór de brug RA en blijf langs de Buurserbeek lopen. Op de plaats van de villa met het
grote gazon ervoor heeft een kalkoven gestaan.
12. Ga na het grote gazon bij de stroomversnelling naar boven en RA, een smal gruispad. Ga
bij de splitsing schuin RA. Zie het informatiebord over de kalkoven.
- Ga bij de asfaltweg LA, aan het eind daarvan bij de voorrangsweg LA over het fietspad
langs de Buurserstraat. Zie het informatiebord over de Slavenweide.
- Waar het fietspad overgaat in een fietsstrook steekt u de weg over en gaat u LA over
het trottoir.
- Achter nr. 127 staat een kapel. Deze is vrij toegankelijk: RA door de deur naast de
garage, dan LA: de groene schuur.
Deze kapel van het Heilig Kruis is in 1986 gesticht door Wim Holtschlag naar aanleiding

van een vijftal verschijningen van de aartsengel Raphaël. Het ongeveer 450 jaar oude
corpus aan het kruis is afkomstig uit het Beierse Oberammergau. De beelden van Maria
en Johannes onder het kruis zijn vervaardigd door een beeldhouwster uit het Duitse Ulm.
In 1988 is de kapel opgenomen in een overkapte ruimte, waar sinds 1999 missen worden
opgedragen. Op de vierde zondag van de maand is deze geheel in het Latijn.
- Ga na nr. 121 RA, bij de driesprong LA. Volg het smalle pad tot het eind, ga daar LA.
Steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en ga LA.
13. Volg de klinkerweg met een bocht naar rechts. Loop bij het kruispunt RD langs de
zwerfkei, ga aan het eind van LA, Sterrebosstraat.
- Ga de 1e winkelstraat RA, Jhr. von Heydenstraat. Aan de linkerkant staat de Hervormde
Kerk.
Deze is in 1854 gebouwd naar een ontwerp van de stadsarchitect van Enschede, G.D.
Niermans. Dat gebeurde nadat de begin 19e eeuwse koepelkerk was afgebrand tijdens
de grote dorpsbrand op 16 augustus 1851.
- Ga voor de St. Pancratiuskerk RA, daarna LA. Aan de zijkant van de kerk bevindt zich
de ingang naar de Mariakapel (open: dgl. 9.00-17.00). Van daaruit hebt u zicht op de kerk.
De Romeinse jongeling Pancratius werd in 304 op 14-jarige leeftijd vanwege zijn geloof
ter dood gebracht. Het oudste gedeelte van de huidige kerk dateert uit 1520, de toren is
in 1565 aangebouwd. Nadat de katholieken hun kerk in 1809 op bevel van koning
Lodewijk Napoleon hadden teruggekregen, werd de toren eigendom van de gemeente. In
1887 werd de kerk uitgebreid tot een driebeukige hallenkerk, naar een ontwerp van Alfred
Tepe. Bij de algehele restauratie van 1974-1976 is de structuur van de muren
blootgelegd, waardoor vroegere verbouwingen en uitbreidingen zichtbaar werden.
Openstelling: zie bij 'Kijken'.
- Tegenover de hoofdingang is aan de linkerkant van de voormalige pastorie een nis met
Mariabeeld aangebracht. Ga de straat hier tegenover in, langs de kerk.
- Ga direct na nr. 13a RA, Wheemsesteeg, aan het eind daarvan LA naar het busstation.

Praktische informatie
Veel bos en hei. 70 % onverhard
Kijken
Museum Buurtspoorweg Boekelo, museumbuurtspoorweg.nl
Informatiecentrum De Wakel, Haaksbergen. Zie bij 'Eten en drinken'
Hervormde kerk Haaksbergen, zie vvvhaaksbergen.nl
St. Pancratiuskerk Haaksbergen, zie vvvhaaksbergen.nl; Mariakapel dagelijks geopend
Eten en drinken
Eetcafé de Buren, Beckumerstraat 2, 053-4281202, Boekelo, deburenboekelo.nl
Eetcafé Het Spoor, Beckumerstraat 10, 053-4282116, Boekelo, eetcafespoor.nl
't Wakelbuske in natuurinformatiecentrum De Wakel, Stendermolenweg 9, Buurse, 0534281527. Zie vvvhaaksbergen.nl/zien-en-doen/natuur/bezoekerscentra
Cafetaria / IJssalon Busschers, Jonkheer von Heijdenstraat 36, Haaksbergen, 0535729036
Diverse horecagelegenheden bij de St. Pancratiuskerk
Multivlaai Haaksbergen, Dr. Prinsstraat 8, 053-5740145. Open: ma t/m za 8.00-17.00

Overnachten
B&B Kostelijk, Boekelosestraat 415, Boekelo, 06-46535413, bb-kostelijk.nl
B&B BBBoekelo, Dirk Papestraat 72, Boekelo, 06 46830616, bbboekelo.nl
B&B De Spieker Boekelo, Badweg 65, Boekelo, 053-4281595
Diverse B&B's bij het centrum van Haaksbergen, zie vvvhaaksbergen.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Boekelo Weleweg, buurtbus 506 Enschede-Boekelo. Niet op zondag!
Bushalte Boekelo Badweg, lijn 62 Enschede-Winterswijk
Busstation Haaksbergen: lijn 62 Winterswijk-Enschede; lijn 53 Haaksbergen-Hengelo; lijn
59 Haaksbergen-Hengelo (niet op zondag en tijdens schoolvakanties); lijn 97
Haaksbergen-Goor (niet op zondag)
Regiotaxi Twente: 0900-1814, 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-boekelo--haaksbergen/15627/. 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.

