Kapelletjespad Haaksbergen - rondje Sint
Isidorushoeve
Auteur: Marycke Naber
Mariakapellen, pastorietuin, Groot Scholtenhagen
Vanwege de aanleg van de N18 heb ik de route gedeeltelijk moeten omleggen, waardoor
in het buitengebied helaas minder onverharde wegen. Na de NH kerk en de St.
Pancratiuskerk met een Mariakapel en een Mariakapel in buitenwijk De Els loopt de
wandeling nu langer door buitenwijken, maar wel via een mooie groene route. In Sint
Isidorushoeve bevinden zich een in 2015 gerestaureerde pastorietuin en een Mariakapel
in de kerk. De terugweg loopt via landweggetjes en graspaden naar park Groot
Scholtenhagen en vervolgens via een onverhard pad naar het busstation.
Dit is een extra lus (nummer 39a) van het Twentse Kapelletjespad (ongeveer 800 km!).
Dat 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. Zie hieronder.
Routebeschrijving
Busstation Haaksbergen - rondwandeling over Sint Isidorushoeve (17 km, bushaltes na 4
en 7,5 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
Wees in de zomer verdacht op hoog gras en brandnetels op de graspaden.
Van maart t/m oktober zijn er op zaterdag trainingen en wedstrijden op het
motorcrosscircuit bij Sint Isidorushoeve, dus veel herrie daar!
- Ga aan de achterkant van het busstation de Schoolstraat in, aan het eind LA langs de
protestantse kerk.
In 1626 veroverden de Staten van Overijssel de stad Oldenzaal en kwamen alle kerken
van Twente in handen van de protestanten. De Pancratiuskerk werd in 1809 door koning
Lodewijk Napoleon aan de katholieken teruggegeven. Daarna werd een koepelkerk
gebouwd voor de protestanten. Deze is echter afgebrand tijdens de grote dorpsbrand op
16 augustus 1851. De huidige kerk is in 1854 gebouwd naar een ontwerp van de
stadsarchitect van Enschede, G.D. Niermans. Openstelling: zie bij Kijken.
- Ga voor de St. Pancratiuskerk RA en dan LA langs de kerk. Aan de zijkant bevindt zich
de ingang naar de Mariakapel. Deze is dagelijks open van 9.00 tot 17.00. Van daaruit
hebt u zicht op de kerk.

versiedatum: 06-12-2018

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 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.
- Loop na de kerk schuin RD door de winkelstraat. Hilbertstraat naar links negeren, ga bij
de driesprong schuin LA.
- Aan de rechterkant staat Villa Jordan, in 1887 gebouwd in opdracht van textielfabrikant
Derk Jordaan. Zie het informatiebordje. Ga meteen daarna RA, Portiersteeg.
1. Ga LA langs de parkeerplaats en schuin RA over het klinkerpad, aan het eind daarvan LA.
- Steek bij het zebrapad de Mr. Eenhuisstraat over en ga LA langs deze straat. Ga in de
bocht naar links RA, Stationsstraat.
Links bevindt zich het Museum Buurtspoorweg. Sinds 1989 rijden hier vandaan van april
t/m oktober stoomtreinen naar Boekelo en terug. De spoorlijn maakte deel uit van de
voormalige Geldersch-Overijsselsche Lokaal-Spoorwegmaatschappij (GOLS), die in 1884
de baanvakken Winterswijk-Hengelo, Ruurlo-Neede en in 1885 het baanvak BoekeloEnschede opende. De museumwinkel in het stationsgebouw en de horeca in de
voormalige goederenloods zijn tijdens rijdagen geopend. Zie bij Kijken.
- Weg naar rechts negeren. Loop in de bocht naar rechts schuin LA over het
tegelfietspad, ga aan het eind LA.
- Loop na de overgang van de museumspoorlijn naar Boekelo RD, Kortenaerstraat. Ga
de 1e straat RA, Trompstraat.
2. Ga tegenover nr. 15 RA en meteen LA langs het parkeerterrein van de USA healthclub,
dan RD over het tegelpad.
- Loop min of meer RD en steek de Wiedenbroeksingel over via het zebrapad. Ga dan LA
en meteen RA, Wagnerstraat.
- Ga na de bocht naar links schuin RA langs de rechterkant van het grasveld en loop dan
voor de Mariakapel langs naar de Wagnerstraat.
Vanaf 1954 stond bij de boerderij van Ten Voorde (beter bekend als n Kloomp) aan de
Veldmaterstraat een Mariakapel. Drijvende kracht daarachter was kapelaan Spekschate
van de parochie HH. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat, met medewerking van met
name de Katholieke Arbeiders Jeugd. Het metselwerk werd uitgevoerd door Jans
Lubberink en de mozaïek werd gemaakt door Joop Kruip.
Begin jaren zeventig moest de kapel wijken voor nieuwbouwwijk De Els, waar u doorheen
gelopen bent. In het voorjaar van 2009 werd de kapel herbouwd door vrijwilligers van de
parochie. Op zondag 17 mei 2009 is bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
parochie deze kapel, Onze Lieve Vrouw van de Vrede genaamd, ingewijd.
- Ga aan het eind van de weg LA langs de linkerkant van de Veldmaterstraat. Steek aan
het eind de Hengelosestraat over, ga RA en meteen LA, Raaweg.

3. Ga in de bocht naar links RA over het graspad langs de vijver, bij de brug LA en meteen
RA over het fietspad. Blijf dit volgen.
- Op het grasveld links van de hoge eiken staat het kunstwerk Cirkels in de tijd van Tine
van de Weijer. Loop aan het eind van het fietspad RD, Wederik.
- Na het speeltuintje (en de picknickbank) loopt u RD over de brug en de Orchidee. Houd
bij de driesprong links aan.
4. Loop in de haakse bocht naar links RD over het fietspad en volg na het oversteken van
de voorrangsweg het rode asfaltfietspad door het park.
- Ga na de transformatorhuisjes aan de rechterkant in de bocht naar links RA over het
asfaltvoetpad langs de rand van het park.
- Ga het 1e klinkerpad LA, loop na de linde met bank rondom RD. Ga aan het eind van
het pad RA (links bushalte Herman van der Haarstraat) en meteen LA, Watersteeg.
5. Volg het klinkerpad langs de linkerkant van de vijver. Het gaat over in een klinkerstraat.
Ga aan het eind RA over de klinkerweg. Deze gaat over in een breed fietspad.
- Ga bij de kruising LA, Holthuizerstraat. Loop wat verderop over het fietspad aan de
rechterkant van de weg.
- Steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en ga RA over de 60 km weg (Holthuizerstraat).
Blijf bij de kruising RD lopen.
- De weg gaat over in een fietspad door viaduct De Gieber onder de N18 door. Ga aan
het eind LA, aan het eind van de weg RA, Polmanweg.
6. Ga in de bocht naar rechts LA, Vrevelinkweg. De halfverharde weg gaat over in een
asfaltweg.
- Aan het eind gaat u LA en meteen RA over het smalle pad langs het bouwcentrum. Dit
gaat na de haakse bocht naar rechts over in een klinkerstraat.
- Ga al gauw LA, Kolderveldweg. De halfverharde weg gaat over in een fietspad met
zandpad ernaast.
7. Ga het 1e pad RA, langs een trapveldje, daarna RD langs de klinkerstraat
(Ramakerstraat), aan het eind LA, Goorsestraat.
- Steek bij de bushalte de drukke weg over en ga LA over het klinkerpad. Waar dit een
tegelpad is geworden gaat u RA over het klinkerpad de pastorietuin in.
- Houd rechts aan langs de koningslinde en volg het pad door de tuin en langs de
voormalige pastorie naar de ingang van de kerk (zie bij Kijken).
Over de boerenzoon Isidorus van Madrid (1070-1130) doen veel legenden de ronde. Hij
is in 1622 heilig verklaard en beschermheilige van de boeren. Het dorp (door de
bewoners De Hoeve genoemd), is sinds de bouw van de kerk in 1927 pas goed ontstaan.
Bij de grote beuk voor de kerk staat een informatiebord over Sint Isidorushoeve, waarop
de verschillende straatnamen worden verklaard.

- Steek daarna de weg over via het fietspad en volg dit naar rechts. Ga de 1e weg LA,
Binnenveldweg en ga vlak voor het bord Einde St. Isidorushoeve schuin RA.
- Volg het smalle pad evenwijdig aan de weg, steek aan het eind daarvan de weg over en
loop RD over de asfaltweg.
8. Ga bij het hek van de HAMC schuin LA over het smalle graspad, Ommetje de vier
marken. Na de bocht naar rechts hebt u zicht op de motorcrossbaan.
Oorspronkelijk behoorde het Kötterbos tot de gemeenschappelijke gronden van de marke
Holthuizen. Bij de bouw van de kerk werd hier zand afgegraven om het terrein ruim 1
meter op te hogen. Vanaf 1966 namen ronkende motoren bezit van het terrein.
- Waar het houten hek om het terrein naar rechts buigt, loopt u RD omhoog. Ga na de
bocht naar rechts LA langs het hek van de HAMC.
- Ga daarna LA over de asfaltweg (Weideweg). Steek de voorrangsweg over en loop
schuin RD, Kattendamsweg.
Na de bocht naar links bevindt zich op nr. 24 een rustpunt op Erve Witbreuk. Dit was
evenals de nabijgelegen erven Polman en Kotte een domeingoed van de Heren van
Ahaus. In 1449 werden de erven verkocht aan het bisdom Utrecht. In 1528 waren ze in
bezit van Karel V, Heer van Overijssel, daarna werden het provinciale goederen. De
huurders kochten begin 19e eeuw hun erf. Hun afstammelingen wonen er nog steeds. De
huidige boerderij stamt uit 1876.
- Blijf de weg volgen over de N18 en blijf daarna RD lopen. De Kattendamsweg gaat over
in de Brammeloweg.
9. Ga bij de voorrangsweg schuin RA, richting Rekken. Ga vóór de volgende voorrangsweg
RA over het asfaltpad.
- Steek de Eibergsestraat over via de oversteekplaats met verkeerslichten en loop RD,
Weerninksweg.
- Volg de weg ruim een halve kilometer. Ga na nr. 13 vlak voor de bocht naar rechts LA,
een graspad langs een slootje.
- Ga aan het eind door een metalen hek, steek de halfverharde weg van de camping over
en loop RD.
10. 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.
11. 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 nachtwaker Gradus Leferink, alias Poetn-Graads
(1854-1946), gekleed in schapenvacht, met stok, bel en sabel. Deze had in 1908 een
Mariaverschijning gehad bij de Bekkevosweg. Naar aanleiding daarvan is 50 jaar later op
die plek een Mariakapelletje gebouwd.
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
Centrum Haaksbergen, groene route door buitenwijken, landelijk gebied. 20% onverhard
Kijken
NH kerk Haaksbergen, zie vvvhaaksbergen.nl
St. Pancratiuskerk Haaksbergen, zie vvvhaaksbergen.nl; Mariakapel dagelijks geopend
Museum Buurtspoorweg, Stationsstraat 3, Haaksbergen, 053-5721516,
museumbuurtspoorweg.nl. Open tijdens rijdagen
H. Isidoruskerk met Mariakapel, Sint Isidorushoeve, open: di, do en za 9.00-16.00
IVN Heemtuin, Dievelaarslaantje 2, Haaksbergen, stichtingoase.nl/ivn-heemtuinhaaksbergen. Open: di 14.00-16.00
Eten en drinken
HEMA, Markt 23, Haaksbergen, café-terras
Grand Café Centraal, Markt 21, Haaksbergen, 053-5729786, grandcafecentraal.nl
Horeca in Museum Buurtspoorweg, zie bij Kijken
Café Dwars, Goorsestraat 219, Sint Isidorushoeve, 074-3575202, cafedwars.nl

Rustpunt Erve Kattendamsweg 24a, Sint Isidorushoeve, 074-3575626
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
Multivlaai Haaksbergen, Dr. Prinsstraat 8, Haaksbergen, 053-5740145
Meer horecagelegenheden in het centrum, zie vvvhaaksbergen.nl
Overnachten
Diverse B&B's bij het centrum, zie vvvhaaksbergen.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)
Bushalte Herman van der Haarstraat: lijnen 53, 59 en 97, zie bij busstation Haaksbergen
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-haaksbergen--rondje-sint-isidorushoeve/15882/. 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.

