Kapelletjespad Bornerbroek - rondje Tusveld
Auteur: Marycke Naber
Mariakapellen, landkruis, beken
Een afwisselende route door bos en boerenland en een heel eind langs de onlangs
gegraven Doorbraak en Kleine Doorbraak. Onderweg een Mariakapel op het kerkhof van
Bornerbroek, het gerestaureerde oudste landkruis van Twente en een Mariakapel in
Tusveld.
Dit is de 46e 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
Rondwandeling vanuit Bornerbroek over Tusveld (15 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
Op deze etappe loopt u regelmatig over privéterrein. Daar met name honden aan de lijn,
let op de zwarte bordjes!
De pontonbrug over de Doorbraak is heel soms niet begaanbaar. In dat geval staat er
een melding aan het begin van het pad en is een alternatieve route beschreven.
- Loop vanaf bushalte RK kerk in de richting van de kerk. Steek bij de rotonde de
Bornestraat over en ga vóór de kerk RA.
Na opheffing van de marken in de 19e eeuw bleef Bornerbroek agrarisch georiënteerd.
Een echte dorpskern op de kruising van de weg van Borne naar Enter met de weg van
Almelo naar Delden ontstond pas in de loop van de 19e en 20e eeuw.
Volgens overlevering zou het dorp aanvankelijk, rond 1800, meer richting Enter worden
gesitueerd. De as van de wagen met stenen voor de nieuw te bouwen kerk zou echter
onderweg zijn gebroken, waarop werd besloten de eerste St. Stephanuskerk op deze
plek te bouwen. In 1834 werd deze verbouwd tot Waterstaatskerk. De huidige kerk werd
gebouwd in 1856 en in 1919-1920 ingrijpend verbouwd door A.J. Kropholler.
- Ga in de bocht naar links LA het Dorpspark in. Loop RD over het klinkerpad (rechts
staat een informatiepaneel over Bornerbroek, o.a. over de kerk).
- Ga aan het eind van het Gerard Slotpad door het metalen hekje. Rechts op het kerkhof
staat een Mariakapel. Deze is in 2004 gebouwd.
- Loop rechts langs de kapel en ga dan RA door het metalen hekje (pen aan de rechter
achterkant optrekken om het hek te openen en dit weer goed achter u sluiten!)
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- Ga LA en bij het klinkerpad weer LA. Ga bij het asfaltpad LA en dan weer LA, een
klinkerpad (dit is het Brookerschoolpad).
1. Ga bij het asfaltpad RA, aan het eind daarvan RA, een klinkerpad, aan het eind daarvan
RD over het onverharde pad.
- Ga na het oversteken van een straat aan het eind van het onverharde pad RA, een
asfaltstraat (De Mors), dan de 1e straat LA, aan het eind LA (Maatkampsweg).
- Steek aan het eind de voorrangsweg over en loop RD over het fietspad. Ga aan het
eind RA langs de asfaltstraat, dan de 2e weg RA, Eierbaan.
- Aan het eind daarvan staat aan de linkerkant een landkruis. Ga hier LA over het fietspad.
Dit oudste landkruis van Twente (uit 1922) heeft decennia lang in het centrum van
Bornerbroek gestaan, op de splitsing van de Entersestraat met de Worker Landen.
Aangezien het kruis aan het wegrotten was en het beeld nogal beschadigd, hebben de
eigenaren van café Brockie het in 2013 zolang in hun schuurtje gelegd. In 2014 is een
nieuw kruis geplaatst en in 2015 is het gerestaureerde corpus eraan bevestigd.
2. Steek vlak na de garage aan het eind van de bebouwde kom de weg over (kijk uit!), en
loop RD over het graspad via een overstapje over schrikdraad (gele pijl).
NB Mocht hier aangegeven staan dat de ponton niet toegankelijk is, ga dan terug en de
1e weg LA, Hoonbrink, in de bocht naar rechts RD over het smalle pad, Brozem, aan het
eind daarvan RD (Wolbert). Ga aan het LA over het karrenspoor met fietspad,
Maatkampsweg, en loop voorlopig RD. Zie verder bij routepunt 4.
U loopt langs de Doorbraak, een nieuwe 13 kilometer lange beek onder Almelo langs, die
de Loolee met Eksose Aa verbindt. De aanleg van de beek is nodig om het water in
Twente meer ruimte te geven, en om wateroverlast en verdroging te voorkomen. Tevens
wordt daarmee een ecologische verbinding gemaakt tussen Noordoost Twente en de
Sallandse Heuvelrug.
- Ga LA door klaphekken en over de pontonbrug, op het heuveltje RA via een overstapje.
Volg het smalle pad over het dijkje, na de picknickplek onderlangs het dijkje.
3. Ga aan het eind RA, een asfaltweg en bij het 1e kruispunt LA, Maatkampsweg, loop
daarna RD.
4. Ga ca. 50 m na het oversteken van de snelweg RA (wit met grijze pijl), een smal pad naar
een kijkscherm met uitzicht op de Doorbraak.
- Ga daar LA en loop RD over de asfaltweg. Loop na een houten hek bij het kruispunt
RD, Maatkampsdwarsweg.
5. Ga bijna aan het eind van de weg, ca. 100 m vóór de boerderij, LA, een onverhard pad
(groene pijl), aan de achterkant van de boerderij LA langs het houten hek.
- U loopt door het Dikkersbos van landgoed Huize Almelo. Het smalle pad gaat over in
een karrenspoor. Ga aan het eind RA over de zandweg.
6. Ga het 1e smalle pad LA omhoog. Zijpaden negeren, ga aan het eind LA over de
zandweg.
- Ga na een ruime bocht naar links en vlak na de bocht naar rechts bij de driesprong RA,
een brede zandweg.

- Blijf de inmiddels halfverharde weg RD volgen, langs een houten hek. Hier begint het
Nijreesbos, eveneens behorend tot landgoed Huize Almelo.
7. Zijpaden naar links en rechts negeren, ga bij de 1e kruising RA. Loop bij de kruising RD,
ga daarna het 1e pad RA, aan het eind LA, een breed bospad.
- Ga na een houten hek bij de asfaltweg RA. U passeert twee restaurants. Ga daarna het
1e karrenspoor schuin RA, Tusveld 23 t/m 29.
8. Ga na het 1e huis door het klaphek aan de linkerkant, langs de Doorbraak. Ga RA door
het volgende klaphek, daarna LA, een bospad.
- Ga aan het eind LA en na de brug RA over het fietspad. Ga bij de asfaltweg RA. Na de
bocht naar rechts bevindt zich aan de rechterkant een Mariakapel.
In 2011 kwam Jan Schabbink op het idee om op zijn grond een Mariakapel te bouwen.
Het bankje was al geplaatst in het kader van het Millenniumjaar. Jan Kenkhuis maakte
het ontwerp en de hele buurtschap Tusveld heeft eraan meegewerkt, inclusief oudbewoners.
In 2012 waren genoeg sponsoren gevonden en werd begonnen met de aanleg van de
fundering. Eind juni 2013, tijdens de vijfjaarlijkse reünie, is de kapel met Mariabeeld
geplaatst en op 8 september van dat jaar door pastor Th. van Ewijk ingewijd.
- Ga direct na de Mariakapel RA, een zandweg, Joostinksdijk.
Op de zandweg kunt u twee vriendelijke herdershonden tegenkomen. Alternatief: vervolg
de asfaltweg, steek aan het eind de voorrangsweg over (kijk uit!) en ga RA over het
fietspad. Zie verder bij routepunt 10.
9. Ga bij de boerderij LA over de asfaltweg. Steek aan het eind de voorrangsweg over (kijk
uit!) en ga RA over het fietspad.
10. Ga na het viaduct onder de snelweg de 2e weg LA (Stobbenhorst). Ga bij de boerderij
RA, een karrenspoor. Dit gaat over in een graspad resp. bospad.
- Ga aan het eind RA, een asfaltweg en aan het eind van de 2e bocht naar links LA (gele
pijl en bordje 'Particulier terrein'), langs de rechterkant van een weiland.
11. Loop onder een ijzeren 'poort' door, ga bij de sloot naar rechts en meteen naar links.
Loop door twee poorten, langs de linkerkant van een weiland en onder meer poorten door.
- Ga na de laatste poort RA, een smal graspad. Dit gaat over in een breed graspad resp.
zandweg. Blijf RD lopen over het graspad resp. smalle pad langs het boerenerf.
12. Ga ter hoogte van de boerderij RA door het metalen hekje, daarna LA en bij de asfaltweg
RA.
- Ga LA over het fietspad langs de drukke weg en in het dorp bij de rotonde LA naar de
bushalte.

Praktische informatie
Landelijk gebied, bos, beken. 50 % onverhard
Eten en drinken
Café / lunchroom Brockie, Entersestraat 2, Bornerbroek, 074-3841276, cafebrockie.nl
Bakkerij Steggink, Bornsestraat 31, Bornerbroek, 074-3841286, bakkerijsteggink.nl
Bistro Le Primeur, Lohuisstraat 1, Bornerbroek, 074-3841114, bistroleprimeur.nl
Café-Restaurant Liedenbaum, Tusveld 95, 074-3841322, liedenbaum.nl
Restaurant 't Maatveld, Tusveld 31-33, 074-3841409, maatveld.com
Openbaar vervoer
Bushalte R.K. Kerk Bornerbroek, lijn 66 Almelo-Delden. Niet op zo!
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-bornerbroek--rondje-tusveld/15773/. 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.

