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B04 Bedevaartswandeling Deventer-Schalkhaar, 10,7 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: NS-station Deventer 

Parkeren: Op de P&R achter Saxion Hogeschool. 

Horeca: Café-Restaurant De Lindeboom naast de kerk in Schalkhaar en diverse horeca in het centrum 

van Deventer. 

Wanneer te bezoeken: 

De processie in Schalkhaar wordt gehouden op een 

zondag in september of de eerste helft van oktober. 

De kerk van Schalkhaar is buiten de Heilige Missen niet 

te bezoeken, de ernaast gelegen Vredeskapel is wel te 

bezoeken. 

Rond 12 november wordt jaarlijks in of buiten de 

Broederenkerk een processie gehouden. 

De drie kerken in Deventer zijn allen toegankelijk vanaf 

woensdag t/m zaterdag vanaf 11 uur (de 

Broederenkerk op woensdag en donderdag vanaf 

13.30 uur). 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B04 Bedevaartswandeling Deventer-Schalkhaar, 10,7 km 

In 1922 trof een dorpsarts in een boerderij nabij het landgoed Frieswijk een houten Mariabeeld aan, 

waarna het werd overgedragen aan de parochie van de St.Nicolaaskerk in Schalkhaar. Nadat het in 

1953 in een nis in de kerk werd geplaatst en een jaar later door de aartsbisschop van Utrecht werd 

voorzien van een gouden kroon, werd Onze Lieve Vrouw van Frieswijk voor veel Overijsselse 

katholieken het doel van hun bedevaart. 

Ook Deventer kende ooit een bedevaartstraditie. Daar gaan we op zoek naar de voetsporen van St. 

Lebuïnus, een Angelsaksische monnik die de stad in 768 zou hebben gesticht. We bezoeken drie 

kerken: de Bergkerk, de (protestantse) Grote of Lebuïnuskerk en de katholieke Broederenkerk. In 

laatstgenoemde kerk bevindt zich de reliekschrijn van deze Deventerse heilige.  

Verder passeren we op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven een kleine 

Lourdesgrot en passeren we in de binnenstad van Deventer het Geert Grootehuis, gebouwd op de 

fundamenten van de kapel van deze middeleeuwse kerkvernieuwer. 

1. Ga vanuit de hoofdingang van het NS-station RD en ga LA de diepgelegen fietsroute in. Ga vervolgens 

aan het eind LA het spoor onderdoor. Volg nu RD de Brinkgreverweg. 

Op de Brinkgreverweg passeren we de voormalige Middelbare Koloniale Landbouwschool. Deze school 

werd in 1912 gesticht om personeel op te leiden voor de suikerplantages in Nederlands-Indië en had dan 

ook de bijnaam het “Suikerschooltje”. In 1957 veranderde de naam in Rijks Hogere School voor Tropische 

Landbouw. De school werd in 1988 onderdeel van Hogeschool Larenstein en in 2006 na een nieuwe 

scholenfusie gesloten. 

Steek bij de tweede verkeerslichten RA de weg over en ga daarna linksaf en steek dan de Henri 

Dunantlaan over. Volg nu het fietspad aan de rechterkant van de Brinkgreverweg. Sla bij de ingang van 

de Brinkgreven RA en ga het instellingsterrein op.  

Brinkgreven was oorspronkelijk een landgoed of buitenplaats voor welgestelde stadsbewoners. In 1894 

werd het terrein in gebruik genomen voor de verpleging van geesteszieken. In de jaren daarop werd het 

omgevormd tot een psyschiatrisch ziekenhuis. In het landhuis dat we passeren zetelt de Raad van Bestuur 

van de overkoepelende Dimence Groep. 

Loop RD langs de rechterkant van het bestuursgebouw en sla daarna op driesprong RA. Neem dan het 1e 

pad RA en loop naar De Steerne, loop links langs dit gebouw naar de Elisabethskapel (K. Verbiestpad). 

Loop door tot de achterzijde. 

Aan de achterzijde van De Steerne bevindt zich een Lourdesgrot. Deze kwam tot stand op initiatief van een 

uit het Overijsselse Luttenberg afkomstige client. In Luttenberg bevindt zich sinds 1915 een Lourdesgrot als 

kopie van de grot in het Zuid-Franse Lourdes, waarin 1858 Maria zou zijn verschenen aan Bernadette 

Souribous. Nadat in 1907 de dag van de verschijning – 11 februari – door het Vaticaan in de liturgische 

kalender werd opgenomen werden in veel landen Lourdesgrotten opgericht. 

 

2. Keer vervolgens terug naar de asfaltweg en ga RD. Ga bij het 

afbuigen van het pad met middenstreep RD en volg de bocht 

naar links en rechts. Neem nu de 1e weg LA en ga na 

wandelbank aan de linkerkant RA. Buig vóór gebouw Esquirol 

RA en sla op kruising vóór gebouw Michael Rutter RA en direct 

LA. Verlaat na gebouw Lorna Wing het instellingsterrein en blijf 

het fietspad volgen. Ga vóór het ziekenhuis LA bij 

wandelknooppunt L06 en volg het asfaltfietspad, 

Mensinksdijkje. Ga vervolgens RD het dorp in en sla op kruising 
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RA Oerdijk en direct LA Smidsweg. Ga aan het einde RA, Pastoorsdijk. Steek de Timmermansweg over en 

sla LA. Volg nu een halfverhard pad en daarna de stoep langs de Ganzeboomseweg. Sla direct RA naar de 

ingang van de kerk. 

Direct na het afslaan zie je links een laag hek, dat toegang geeft tot de processiegang van het 

Pastoorsbos. Volg indien deze poort open is de eikenlaan tot het einde en keer dan terug naar de ingang 

van de kerk. 

In de St. Nicolaaskerk bevindt zich het houten beeld O.L.V. van Frieswijk. Op het landgoed Frieswijk, waar 

het beeld in 1922 werd aangetroffen, zou in de middeleeuwen reeds een heilige boom met een 

genadebeeld van Maria hebben bestaan dat werd bezocht door bedevaartgangers. Een verband tussen 

deze oude cultus en het beeld is nooit aangetoond. Sinds de kroning in 1954 werd het beeld rondgedragen 

tijdens een jaarlijkse processie met als eindbestemming Frieswijk. Dit gebeurde tot eind jaren zestig. In 

2009 werd de traditie weer opgepakt. Jaarlijks wordt op een zondag in september of begin oktober na een 

feestelijke eucharistieviering het Mariabeeld rondgedragen in een processie door het tegenover de kerk 

gelegen Pastoorsbos. 

De kerk is (helaas) buiten de kerkelijke vieringen niet toegankelijk. Naast de ingang van de kerk werd in 

1990 de Vredeskapel geopend. Hier bevindt zich een wandkleed met een afbeelding van O.L.V. van 

Frieswijk. 

 

3. Ga na het bezoek aan de kerk, kapel of Pastoorsbos RD en sla na het hek LA en ga RD langs ijzeren 

hekjes, Pastoorsbosje. Ga na volgende hekjes RD, Kolkmansweg. Steek de kruising met de Oerweg over 

en vervolg deze weg. Blijf deze volgen. Ga na paaltjes RA en steek daarna de grote weg (Nico 

Bolkesteinlaan) over en ga RA en direct LA een half verhard paadje op. Ga na het einde van dit pad LA en 

volg het fietspad richting fietsknooppunt 13. Neem daarna bij wandelknooppunt L24 het 1e half 

verharde pad RA en ga op het eind LA en volg dan de asfaltweg. Deze weg maakt een bocht naar rechts 

en gaat later over in een fietspad. Ga op kruising van fietspaden RD, waarna het fietspad weer een 

asfaltweg wordt. Sla in een bocht naar rechts LA en volg het half verhard pad. Blijf dit pad langs het 

spoor volgen. Ga na het einde van dit pad RD langs de klinkerweg (Dortstraat), ga daarna RD over 

klinkerpad en sla direct LA naar het spoor. Loop nu langs de geluidsschermen van de spoorlijn en ga na 

het einde van dit pad LA over een rood tegelpad. Sla vervolgens LA, Parallelweg , verderop RD over een 

tegelpad en dan RD langs klinkerweg, Frits Drijverstraat. Ga aan het einde LA onder het spoor door, 

Veenweg. 

 

4. Neem na de spoortunnel de 1e weg RA en neem vervolgens het 1e 

pad LA richting Avantus en ga vóór het gebouw RA en loop vervolgens 

tussen gebouwen door. Hou daarna rechts aan richting Boreel en 

steek bij verkeerslichten over. Ga nu RA over brug en ga vervolgens 

RD door de voetgangerszone, Boreelplein. Steek de Verzetslaan over 

en ga RD, Waltorenpad en RD Walstraat. Steek dan de Roggestraat 

over en RD omhoog naar de voorzijde van de Bergkerk. 

De Bergkerk werd rond 1200 door de paters norbertijnen gebouwd op 

een oude rivierduin. Ze werd gewijd aan Sint Nicolaas. In de 15e eeuw 

werd deze van oorsprong romaanse kerk voorzien van twee torenspitsen 

en werd het interieur verbouwd in laat-gotische stijl. In 1580 kwam de 

kerk in protestantse handen. In 1967 werd de kerk overgedragen aan de 

gemeente Deventer en onttrokken aan de eredienst. De kerk wordt 

vooral gebruikt voor exposities, bijeenkomsten en concerten. 

Sla op het op het plein voor de ingang van de kerk RA en loop naar 

beneden, Bergstraat. Ga in de bocht RD de Maansteeg in. Ga daarna op het plein (Brink) RD langs de 

Wilhelminafontein en hou dan rechts aan en loop vervolgens de winkelstraat (Korte Bisschopsstraat) in. 
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Neem nu de 1e straat LA, Lange Bisschopsstraat. Blijf deze winkelstraat volgen tot de achterzijde van de 

Grote of Lebuïnuskerk. Loop langs de kerk naar de voorzijde en sla RA naar de ingang van de kerk. 

De Engelse missionaris Lebuïnus stak in 768 de IJssel over met als doel het bekeren van de Saksten. Hij 

bouwde op een rivierduin nabij een nederzetting en een natuurlijke haven een houten kerk. In 773 werd hij 

in deze kerk begraven. De bisschop van Utrecht resideerde lange tijd pal ten noorden van deze kerk. In de 

tiende eeuw werd in opdracht van bisschop op deze plek een stenen kerk gebouwd, die op zijn beurt na 

1040 werd vervangen door een grote Romaanse basiliek. De huidige gotische hallenkerk kwam tot stand 

tussen 1450 en 1525. In 1580 werd de kerk, die vanaf 1570 had gefungeerd als kathedraal van het nieuwe 

bisdom Deventer, overgenomen door de calvinisten die de rijke versieringen in de kerk vernielden en het 

interieur wit pleisterden. Tijdens de restauratie in 1927 zijn diverse middeleeuwse muurschilderingen weer 

zichtbaar gemaakt. Tot de reformatie werd St. Lebuïnus in deze kerk vereerd en werd zijn reliekschrijn (een 

kist met stoffelijke resten), alsmede die van Marcellinus en Radboud, tijdens processies rondgedragen. In 

1578 werden de zilveren kisten omgesmolten; de inhoud werd bij particulieren ondergebracht. 

Ga vanuit de ingang van de kerk RD richting huisnummer 31 en sla RA. Passeer het plein aan de 

rechterhand en sla vervolgens RA. Ga de 2e weg RA en direct LA, Lamme van Dieseplein. 

Geert Groote (1340-1384) was de grondlegger van de Moderne Devotie. Deze vernieuwingsbeweging 

binnen de middeleeuwse katholieke kerk propageerde een persoonlijke beleving van het geloof en een 

eenvoudig en oprecht leven. Op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene 

Leven en de plek waar Groote werd begraven werd in 2013 het Geert Grootehuis geopend. Het kleine 

museum vertelt Groote tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en 

waarom zijn gedachtegoed nog altijd actueel is. Aan de andere zijde van het Lamme van Dieseplein liggen 

de restanten van de Ceciliakapel van de Zusters van het Gemene Leven. 

Ga vervolgens LA Pontsteeg en RA Engestraat richting de ingang van de Broederenkerk. 

De Broederenkerk werd tussen 1335 en 1338 gebouwd in opdracht van de hertogin van Gelre, Eleanora van 

Engeland. De kerk sloot aan op het aangrenzende klooster van de minderbroeders franciscanen. Hoewel de 

kloosterlingen in 1579 de kerk en het klooster verlieten, herinnert deze naam nog steeds aan hun verblijf. 

Tot 1799 werd de kerk gebruikt door de protestanten. In het laatstgenoemde jaar kwam de kerk weer in 

katholieke handen en werd in 1803 weer in gebruik genomen als katholieke kerk. Sindsdien is de officiële 

naam r.k. Sint Lebuïnuskerk. In 1854 kregen de relieken 

van Lebuïnus, Marcellinus en Radboud een plek in de 

kerk. In 1891 werden deze relieken geplaatst in een 

nieuwe koperen reliekschrijn. Vanaf de jaren dertig in de 

twintigste eeuw de schrijn tijdens of rond de feestdag 

van Lebuïnus (12 november) in processie door de kerk 

gedragen. In 2015 liep de processie door de binnenstad. 

Ga voor de Broederenkerk LA (vanuit de ingang van de 

kerk RA) en direct RA langs de zijkant van de kerk, 

Achter de Broederen. Loop vervolgens RD over het 

Sijzebaanplein en blijf RD de weg – deze gaat over in Singelstraat – volgen richting het NS-station. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 


