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Vanaf busstation Haaksbergen loopt de route langs een Mariakapelletje en de
Buurserbeek naar de Oostendorper watermolen. Daarna via de Buurserbeek en de
Isschaterbeek naar waterpark Het Lankheet. Hier bevinden zich een aantal kunstwerken
en een heuvel met uitzicht over de vloeiweiden. Via bos, twee heidevelden, de
Buurserbeek, landelijk gebied en park Scholtenhagen komt u terug bij het busstation.
Dit is de 39e 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
Busstation Haaksbergen, rondwandeling over landgoed Het Lankheet (15 km)
- Ga de straat tegenover het busstation links van het bosje in. Ga na nr. 17 LA, een
tegelvoetpad.
- Loop bij de kruisende straat RD, aan het eind LA en na nr. 40 RA over het tegelvoetpad.
Ga aan het eind RA en meteen LA, aan het eind van deze straat RA.
- Loop RD naar de verkeerslichten en steek LA de voorrangsweg over. Loop RD, ga bij
het kruispunt RA, Hasseltweg. Zie bij nr. 27 het informatiebord over Kiekeberend.
1. Ga de 1e weg LA, Bekkevosweg, dan het 1e fietspad RA. Op de hoek staat een
informatiebord over de Ten Hoopensbleek.
Aan de linkerkant van het fietspad staat een Mariakapelletje. Dit is in het Lourdesjaar
1958 gebouwd door de Katholieke Arbeiders Jeugd, waarvan pastoor Dijkman
aalmoezenier was. Deze had in het dagboek van pastoor Groenhage, de toenmalige
pastoor van de St. Pancratiuskerk, gelezen over een Mariaverschijning aan nachtwaker
Gradus Leferink, alias Poet'n-Graads, precies 50 jaar eerder. Deze had bij de pastoor
aangedrongen dat er een Mariakapelletje gebouwd zou worden.
Het kapelletje is gebouwd op de plek waar de verschijning plaats zou hebben gehad.
Nadat de eerste twee Mariabeelden door het weer waren aangetast en het derde in 1987
was gestolen, wist de koster van de Lourdesparochie dat er op de zolder van de pastorie
nog een passend beeld lag. Na een grondige opknapbeurt is dat in het kapelletje
geplaatst. Het onderhoud wordt gedaan door de buren. Zie ook het informatiebord.
- Ga aan het eind LA over de asfaltweg. Ga na de brug RA, het onderhoudspad langs de
Buurserbeek, bij de asfaltweg RA.
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- U passeert de Oostendorper watermolen uit 1633 (zie het informatiebord). Ga na de
horeca bij wandelpaal Y81 LA langs de molenvijver en een paar zomerhuisjes.
2. Loop bij het bruggetje RD over het smalle pad langs de Buurserbeek. Ga bij de asfaltweg
LA. (Rechts bevindt zich Erve Bruggert, bij het terras een TOP met zitelementen.)
- Ga na de brug RA naar de parkeerplaats, daar LA. Zie bij de vlonder het
informatiebordje over het Keppelkanaal.
3. Ga bij de asfaltweg RA, even later schuin RA over het bruggetje. Zie het informatiebordje
over de Isschaterbeek.
- Ga bij het volgende bruggetje LA, bij de asfaltweg RA. Naast erve Lankheet staat een
informatiebord over de boerderijen in Langelo.
Het 450 hectare grote landgoed Het Lankheet ligt op de hoge zandgronden tussen de
Buurserbeek en de Berkel. Het is genoemd naar het bos dat twee 17e-eeuwse erven
omsluit: Oud - en Nieuw Lankheet. In officiële 18e-eeuwse documenten hebben de
bossen nog hun Middeleeuwse naam Ischaeten.
Het gebied heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Er zijn verschillende interessante
vondsten gedaan van de periode tot 8000 v Chr. Momenteel is het landgoed bekend als
waterpark met een helofytenveld van 18 waterbassins. Er wordt wetenschappelijk
onderzoek verricht op het gebied van innovatief waterbeheer door onder meer
Waterschap Rijn en IJssel en Universiteit Wageningen.
- U passeert het Veldwerkcentrum. Zie het informatiebord. Ga aan het eind van de
asfaltweg bij paddenstoel 24405 RA, een zandweg met fietspad.
4. Ga even later schuin LA door het klaphek en over het graspad. Loop aan het eind RD
over het beekje, een smal grindpad. Zie het informatiebordje over het Pieter
Verreijkenpad.
U komt bij de 'Kidney Pools'. De niervormige vijvers zijn ontworpen door de Schotse
landschapsarchitect Jim Buchanan. Het pad met de stapstenen is een ontwerp van de
Engelse beeldend kunstenaar Emmy Varley.
- Loop over de stapstenen of om de vijver heen, door het tunneltje, over de stapstenen en
het smalle pad.
5. Loop na het bruggetje RD, aan het eind van het pad de trap op. Vanaf dit 'Belvédère'
hebt u een mooi uitzicht over de rietvelden.
Het zijn vloeiweiden, die in 1897 zijn aangelegd door de Enschedese textielfabrikant
Gerrit Jan van Heek. Deze waren aangesloten op de Buurserbeek, waarop destijds
Ahaus en Buurse loosden. Het water bevatte dus voldoende meststoffen om de arme
grond in cultuur te brengen. Thans hebben de rietvelden een omgekeerde functie: het
water zuiveren van meststoffen.
Links staat het kunstwerk 'Waterboog' uit 2007 door Malou Busser en Niek Verschoor.
Het verbeeldt de kringloop van het water. Daarachter staat in de verte het kunstwerk
'Waterwachters' van hetzelfde duo.

- Ga RA over het graspad. Aan het eind staat een informatiebordje over de
zuiveringsbassins. Ga het trappetje af en direct na het bruggetje RA over het smalle pad
langs het beekje.
6. Steek aan het eind de zandweg met fietspad over en loop RD over het bospad
('Opengesteld'). Blijf RD lopen over en langs het heideveld, zijpaden negeren.
- Ga aan het eind na de voetgangerssluis RA het smalle pad omhoog. Volg het pad met
een bocht naar links.
- Loop na de open plek bij een schuine kruising RD. Houd even later rechts aan. Ga bij
het karrenspoor met fietspad RA.
7. Loop bij de kruising RD, Veddersweg, en ga meteen daarna RA (blauwe pijl), een smal
pad.
- Ga het 1e pad LA omhoog. U loopt langs een heideveld. Ga aan het eind RA, een
karrenspoor met fietspad.
8. Ga bij de 1e kruising LA, een karrenspoor met fietspad, Assinkweg. Ga na een kleine
kilometer bij de 1e kruising (met een metalen picknicktafel) RA 'Opengesteld'.
- Loop RD tot de Buurserbeek en ga mee met de bocht naar rechts. Na een bocht naar
links en naar rechts buigt het pad van de beek af en gaat over in een karrenspoor.
9. Ga aan het eind LA, een halfverharde weg met fietspad. Ga RD over de brug en volg de
asfaltweg tot het eind, daar RA (Aaftinksweg).
10. Ga het 1e karrenspoor schuin LA, even later bij de kruising RD (voetpad / ruiterpad), aan
het eind LA over de asfaltweg.
- Laarveldsweg naar rechts negeren. Ga in de bocht naar links RA, een graspad langs
een slootje.
- Loop aan het eind door een metalen hek, steek de halfverharde weg van de camping
over en loop RD.
11. Ga bij de houten brug LA over het asfaltpad. Volg dit met een bocht naar rechts.
U bevindt zich op het park Groot Scholtenhagen. Dat is voortgekomen uit landgoed Het
Hagen, dat voor het eerst werd vermeld in 1284. Vanaf de 16e eeuw noemden de
bewoners zich Ter Hagen. In de 18e eeuw werd het goed verkocht aan Jan Derk ter
Haar, die het in 1886 publiekelijk liet veilen. De Haaksbergse textielbaron Willem Hendrik
Jordaan kocht een deel van Het Hagen, dat hij na zijn dood in 1902 aan de gemeenschap
van Haaksbergen schonk. Het 61 hectare grote landgoed is sindsdien een recreatiepark.
- Loop na de toegang tot het voetbalveld RD over de halfverharde weg. Ga het 1e
halfverharde pad LA, aan het eind LA. Ga bij de driesprong schuin RA, na de brug LA.
Links staat een informatiebord over de schuilkerk op boerderij Het Hagen, waarin
tegenwoordig een partycentrum is gevestigd, in de schuur rechts ervan American
Steakhouse Buffalo Bill.
- Ga RA over het fietspad, Dievelaarslaantje. Na de afrastering aan de rechterkant staat
de Dievelaarsschuur uit de periode 1860-1870.

Oorspronkelijk stond deze in het Haaksbergerveen, waar steen - en pannenfabrikant
Dievelaar zijn gestoken turf liet drogen. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de
schuur verkocht aan textielfabrikant J.G.H. Jordaan. Zijn plan om de inmiddels
afgebroken Dievelaarsschuur in het Niekerkerveen als jachthuis te herbouwen ging niet
door. Op initiatief van de Han Jordaan Stichting werd de schuur na de oorlog op deze
plek weer opgebouwd als padvindersclubhuis. Zie ook het informatiebord.
12. Ga daarna het 1e asfaltpad LA, en meteen RA langs de vijver (het klinkerpaadje naar
rechts leidt naar de heemtuin, zie bij Kijken).
- Brug naar links negeren, ga daarna het 1e pad schuin RA. Ga aan het eind RA en
meteen LA door de voetgangerssluis (Ommetje Het Möllnpad).
- Het met bomen omzoomde pad gaat over in een graspad. Ga aan het eind door de
voetgangerssluis en LA, aanvankelijk een karrenspoor.
- Steek de voorrangsweg over (kijk uit!), ga een stukje RD, aan het eind LA, Molenstraat,
en volg deze met een bocht naar rechts. Loop aan het eind van de straat RD.
Op het plein staat een beeldje van de bij het Mariakapelletje genoemde nachtwaker
Gradus Leferink, alias Poetn-Graads (1854-1946), gekleed in schapenvacht, met stok,
bel en sabel. In 1919 werd de functie van nachtwaker opgeheven. Het beeldje is gemaakt
door Jan te Kulve uit Eibergen. De vijfpuntige ster is het wapen van Haaksbergen.
- Ga de 1e straat RA, Dr. Prinsstraat, naar het busstation (Als u naar de horeca in het
centrum wilt, loop dan RD).

Praktische informatie
Landelijk gebied, beek, waterpark, bos en hei. 80% onverhard
Kijken
Oostendorper watermolen, open: wo en za 14.00-17.00; olie slaan: 2e za v.d. maand
10.00-17.00
IVN Heemtuin Haaksbergen, Dievelaarslaantje 2, stichtingoase.nl/ivn-heemtuinhaaksbergen. Open: di 14.00-16.00
Eten en drinken
Multivlaai Haaksbergen, Dr. Prinsstraat 8, 053-5740145
Cafetaria / IJssalon Busschers, Jonkheer von Heijdenstraat 36, Haaksbergen, 0535729036
Hotel-restaurant Bi'j de Watermölle, zie bij 'Overnachten'
Terras van Erve Bruggert, zie bij Overnachten
American Steakhouse Buffalo Bill, Scholtenhagenweg 36, Haaksbergen, 053-5727509,
buffalo-bill.nl
Café Zeezicht, Molenstraat 26-28, Haaksbergen, 053-5721313
Restaurant El Charro, Eibergsestraat 14, Haaksbergen, 053-4787776, elcharrohaaksbergen.nl
Meer horecagelegenheden in het centrum, zie vvvhaaksbergen.nl
Overnachten
Diverse B&B's bij het centrum, zie vvvhaaksbergen.nl
Hotel-restaurant Bi'j de Watermolle, Watermolenweg 3, Haaksbergen, 053-5729250,
watermolle.nl
Hotel / B&B Erve Bruggert, Scholtenhagenweg 46, Haaksbergen, 053-5721404,
ervebruggert.nl

Openbaar vervoer
Busstation Haaksbergen: lijn 62 Enschede-Winterswijk; lijn 53 Hengelo-Haaksbergen; lijn
59 Hengelo-Haaksbergen (niet op zondag en tijdens schoolvakanties); lijn 97 GoorHaaksbergen (niet op zondag)
Regiotaxi Twente: 0900-1814, regiotaxitwente.nl (minstens 1 uur van tevoren reserveren!)
Parkeren
Rondom het centrum betaald of met blauwe schijf!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-haaksbergen--rondje-het-lankheet/15635/. 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.

