Berkelpad etappe 11
Auteur: Dolf Logemann
Naar de 'Berkelquelle'
De Berkel heeft minimaal drie brongebieden, waarvan twee op korte afstand van
Billerbeck liggen en een derde een aantal kilometers verderop in de heuvels. Deze korte
wandeling verbindt Billerbeck met de twee dichtstbijzijnde bronnen. De ene bron is een
nogal dichtgegroeide vijver. Deze wordt algemeen aangeduid als de 'Berkelquelle'. De
tweede bron ligt even verderop. Het is een natte plek in het bos die vooral begroeid wordt
door de bosbies, een grasachtige plant met brede bladeren. Allemaal niet heel
indrukwekkend, maar de wandeling er naar toe is leuk en afwisselend. Deze loopt geheel
door het landschapspark dat ten zuiden van Billerbeck langs de Berkel is aangelegd.

Routebeschrijving
Aanlooproute vanaf het treinstation Billerbeck: De straat tegenover het station inlopen
(Bahnhofstrasse) en RD tot aan de St. Ludgerusdom. Deze afstand is circa 500 m.
Bent u met de bus gekomen? De route loopt langs het busstation. U begint bij punt 4.
Routebeschrijving 1. Startpunt is de voorkant van de St. Ludgerusdom, hoek Lange
Strasse
2. Lange Strasse inlopen (tussen hotel-restaurant Domschenke en ijscafé Gamba) tot het
kerkplein van de Johanneskerk (Johannikirchplatz)
3. Kerkplein oversteken en het plein via steegje aan de overzijde weer verlaten
4. Langs het busstation, straat oversteken en RD richting Kolvenburg
5. Na 100 m voorbij de brug LA. Blijf de Berkel over de rechteroever volgen tot aan een
dompelbadje (zg. 'Wassertretbecken' of 'Kneippbad').
6. Bij het dompelbadje LA en daarna pad naar rechts volgen langs een groene schutting. U
volgt het pad tot aan een drukkere weg (Helker Berg, K30). Zijpaden negeren
versiedatum:

7. Weg circa 40 m naar links volgen en vervolgens oversteken. Daarna opnieuw het pad
langs de Berkel inlopen. Na circa 150 m LA, over een kleine brug. Op de hoek twee
kleine houten paardjes
Nadat u het bruggetje over bent, rechts van u een vijver met een beeld van een badende
dame (zie de toelichting 'Vrouwen in badpak' in de eerste etappe). Dit was ooit het
openluchtzwembad van Billerbeck. Daarna rechts een fraai moerasbos (broekbos) en
vervolgens links een tweede vijver, die bekend staat als de officiële bron van de Berkel,
de 'Berkelquelle'.
8. De 'Berkelquelle' passeren en pad geheel aflopen tot een grote veldkei die de afstand
(enigszins onderschat) tot aan de monding aangeeft. Hier RA
Tegenover een informatiepaneel treft u een vlonder die naar het tweede brongebied leidt.
Dit is een natte weide met ruigtebegroeiing die, afhankelijk van het jaargetijde, vooral uit
bosbies of brandnetels bestaat.
9. Op T-splitsing RD, een holle weg. Na circa 200 m in Y-splitsing rechts aanhouden
10. Bovenop de heuvel RA. U komt weer uit bij de houten paardjes. Aldaar LA, richting de
verkeersweg (Helker Berg)
11. Aan de overzijde het fietspad inlopen dat 40 m naar links begint. U wandelt vervolgens
via dezelfde route als de heenweg terug naar het centrum van Billerbeck, langs de
groene schuttingen (hier links aanhouden) en het dompelbadje. U houdt de Berkel steeds
aan uw rechterhand.
Praktische informatie
Start en
Eindpunt
Markt (voorplein Ludgerusdom) in Billerbeck (Dld)
Openbaar vervoer
Billerbeck is per trein bereikbaar vanaf Coesfeld (en Coesfeld vanuit Enschede).
Billerbeck en de andere Berkelsteden zijn daarnaast met elkaar verbonden d.m.v. een
uursverbinding van bus R61 van RVM.
Afkortingen in de tekst
In de tekst worden de volgende afkortingen gebruikt:
Rechtsaf = RA
Linksaf = LA
Rechtdoor = RD
Straatnamen
De beschrijving in de tekst vermeldt, cursief tussen haakjes geplaatst, consequent alle
straatnamen. Dit is gedaan om de beschrijving te kunnen vergelijken met een
topografische kaart of om gemakkelijker de weg te vragen. Echter, in het veld staan de
straatnamen niet altijd aangegeven.
Horeca
> Alleen in het centrum van Billerbeck

Achtergrondinformatie
De kerken van Billerbeck
De oudste kerk is de Johanniskerk op de Johannikirchplatz. Deze is gewijd aan Johannes
de Doper, De kerk werd in 1243 gebouwd. Maar niet als eerste: waarschijnlijk stond er op
deze plek al in de 8ste eeuw een kerk.
De grote Ludgerus-Dom van Billerbeck is daarentegen van veel recentere datum. Deze
werd in de periode 1892 tot 1898 gebouwd door de architect Wilhelm Rincklake. De dom
heeft wel op deze plek diverse voorlopers gehad, waaronder de eerder door Liudger
opgerichte houten kapel. De stijl is neogotisch, met veel stijlelementen uit de
middeleeuwen.
Dr. Kneipp en de hydrotherapie
Dompelbaden zoals die bij punt 5 van de route vindt u overal in Duitsland. Ze horen bij de
door de bekende priester en natuurarts dr. Kneipp rond 1850 geïntroduceerde
hydrotherapie. Kneipp beweerde dat de tuberculose waaraan hij leed was genezen door
zich dagelijks bij weer en wind in de vrij natuur onder te dompelen. Kneipp was de
grondlegger van een nieuwe benadering van de geneeskunde die gebaseerd is op de
volgende vijf pijlers: koudwaterbaden, kruidengeneeskunde, trainen, voeding en
spiritualiteit. Kneipp geloofde dat een gezonde geest leidt tot een gezond persoon. Dat
inzicht is nog steeds van waarde.

