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Kapelroute: Op zoek naar Maria!     (18,5 km) 
 
Deze route komt over de Mosselaarweg. Er wordt opnieuw geasfalteerd 
en de werkzaamheden zijn bijna klaar. Tot 7 mei kan er verkeershinder 
plaatsvinden.  

 
Begin van de route op het Wilhelminaplein, vandaar uit richting 
Batabrug. Bovenaan rechtsaf Dijkpad fietspad langs het 
Wilhelminakanaal volgen, onder de Heidebrug door. 
Neem dan de 4e afslag rechts Heikantseweg. Op de kruising links af 
Heuveleindseweg, deze weg volgen en dan zie je   aan de rechterkant 
het Mariakapelletje staan van de Heikant. 
 

  
 
In de beginjaren negentig werden in Best voorbereidingen getroffen voor 
het bouwen van twee nieuwe woonwijken aan de westkant van de 
ringweg. Om een religieuze plek te hebben opperde pastoor H. Maas het 
idee een kapel te bouwen. Piet Spierings en zijn vrouw Anneke van 
Summeren schonken in 2000 een perceel grond, gelegen langs de 
Heuveleindseweg. De bouw is grotendeels in eigen beheer uitgevoerd, 
door buurtvereniging ‘De Heikant’ die de gevraagde taak op zich nam. 
Ook enkele vrijwilligers van buiten de buurtvereniging hebben een 
steentje bijgedragen. De Bestse architect René Westerlaken maakte het 
ontwerp.Op 5 mei 2001 werd de nieuwe kapel door de Bossche bisschop 
A. Hurkmans ingezegend. In de kapel staat het Mariabeeld ‘Moeder van 
Goede Raad’. De Bestenaar Leo van der Sangen maakte gratis een 
drieluik voor de kapel, voorstellende de Heilige Familie. De overige 
schilderijen zijn eveneens geschilderd door Leo van der Sangen. 
Glazenier Jac. Linssen uit Best vervaardigde gratis het glas-en-loodraam 
met de voorstelling van ‘Maria met kind’. De Stichting Behoud 
Odulphuskerk betaalde het klokje en de gemeente Best nam de 
bestratingskosten voor haar rekening. Evenals bij de andere kapellen in 
Best zorgen buurtbewoners voor het onderhoud. Uit het aantal 
brandende kaarsjes en de persoonlijke teksten die worden 
opgeschreven in het boek, blijkt de kapel ook in deze tijd in een behoefte 
te voorzien.  (Bron: Erfgoedver. Dye van Best)      
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Na dit bezoek vervolg je deze weg tot aan de Oirschotseweg, (let op!) 
deze weg schuin oversteken en je vervolgt de route over de St. 
Annaweg.  
Hier neem je de 2e weg links (Kapelweg)  en dan zie je aan de 
rechterkant de St. Annakapel van Aarle staan tussen grote bomen. 
 

 
 
 
In het historische buurtschap Aarle bevindt zich op een kleine verhoogde 
brink, te midden van enkele fraaie lindebomen, de St. Annakapel. Het 
ontstaan ervan berust op een legende. De kapel zou omstreeks 1400 
gebouwd zijn door een in Aarle wonende edelman, als dank voor het feit 
dat zijn vrouw een moeilijke bevalling had doorstaan. De eerste 
schriftelijke vermelding over deze kapel is te vinden in het doop- en 
trouwregister van 1630 van de Bestse pastoor Joannes van 
Audenhoven. Hij schreef dat de kapel slechts een houten gebouwtje was 
met een dak van stro. Uit aantekeningen over Best in het aardrijkskundig 
woordenboek blijkt dat de kapel vroeger aanzienlijk groter was dan de 
huidige. Het zou ook een wens geweest zijn van veel Bestenaren om de 
kapel groter te maken, omdat zij gespaard bleven van een pestepidemie 
of andere ziekte. De Bestse kapelaan Caspar Bijnen nam in 1837 het 
initiatief om de St. Annakapel te herbouwen in de vorm die het nu nog 
heeft. De kapel heeft een zadeldak en topgevels, boogvensters en 
lisenen. Binnen staat een 18e-eeuws beeld van St. Anna, dat tot 1868 in 
de oude St. Odulphuskerk stond. In de jaren 1950-‘51 is de kapel 
gerestaureerd door de Boxtelse kunstenaar Toon Ninaber, die ook de 
gebrandschilderde ramen aanbracht. Voor de kapel staat sinds 1988 een 
beeld van de H. Joachim. Het sierde voorheen de gevel van het in 1987 
gesloopte klooster Huize Nazareth in de Hoofdstraat. In 1967 kreeg de 
St. Annakapel de status van rijksmonument.       
(Bron: Erfgoedver. Dye van Best)  
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Na dit bezoek deze weg een stukje terugrijden tot aan de kruising bij het 
buurthuis van Aarle. Hier ga je linksaf naar de Aarlseweg. Splitsing 
rechts aanhouden Aarleseweg volgen Neem einde weg rechtsaf 
de Mosselaarweg. 
Ga dan eerste weg rechts af de Broekstraat richting Best. 
Neem dan de eerste weg linksaf de Parallelweg. Deze weg volgen langs 
het spoor en Dijkstraten tot aan de Oirschotseweg.  
Hier kun je even afstappen en linksaf het  spoorwegviaduct over 
wandelen met je fiets en dan 1e weg links de Spoorweglaan verder 
vervolgen tot aan het viaduct. Je rijdt over het viaduct van de Ringweg 
rechtdoor de Krimpweg in. 
Aan het einde van deze weg ga je rechtsaf naar de Hokkelstraat.  
Deze fiets je helemaal af onder het viaduct van de Ringweg door.  
Dan de weg de Wilg oversteken en linksaf via Zomereik het 
parallelfietspad volgen richting het voormalig ABaB gebouw. Net voor dat 
gebouw ga je linksaf schuin omhoog om het fietspad te volgen, 
bovenaan links weer de Wilg oversteken en daarna het fietspad op 
de Hooiweg.  
Over viaduct van de A2, en bij de tweede rotonde ga je links af 
de Koppelstraat (langs nieuwe Natuurpoort) in tot aan de eerste 
kruising. Hier rechtsaf de Broekdijk op.  
Je passeert de mooie tuin  'Meulenwiel’ en Best Zoo en dan zie je het 
derde kapelletje: ‘het Mariakapelletje in de Vleut’ op een Brink. 
 

 
 
 
Centraal in het historische buurtschap de Vleut bevindt zich op een 
driehoekig grasveldje, omgeven door mooie bomen de Maria 
Assumptakapel. Op de voorgevel staat het opschrift ’Ave Maria’. Het is 
een eenvoudig rechthoekig bakstenen gebouwtje met zadeldak en 
toegangspoort. Het aanwezige Mariabeeld is afkomstig uit de gesloopte 
kerk van de Noordhoek te Tilburg. Architect van deze kapel was de 
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Bestenaar Karel Olfers. De bewoners van buurtschap de Vleut en de 
Katholieke Actie bouwden dit monument in 1950 als dankkapel. 
Pas jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de kapel ingewijd. Jaarlijks 
wordt op zondag rond 15 augustus, het feest van Maria 
Tenhemelopneming, een openluchtmis opgedragen waartoe het 
natuurstenen altaar voor de kapel wordt gebruikt.  
Ook vinden hier gezamenlijke gebedsdiensten plaats bij feestelijkheden 
of overlijden en ziekte van bewoners. Midden december wordt voor de 
kapel een kerststal gebouwd met grote beelden en dieren. Honderden 
mensen, ook uit de verre omtrek, bezoeken dan de kerststal. De kapel 
wordt onderhouden door de buurtverenigingen Schans, Klaverhoek en 
de Vleut. In 2012 kreeg de Mariakapel de status van gemeentelijk 
monument. Bron: Erfgoedver. Dye van Best)  
 
 
Na dit bezoek vervolg je de weg achter het kapelletje: de Hoge 
Vleutweg tot aan de kruising. Ga hier rechts de Vleutstraat 
 in tot aan de St. Oedenrodenseweg (let op!) Deze oversteken en 
de Oude Baan volgen helemaal tot aan de T-splitsing met 
de Molenheideweg. Ga hier rechtsaf tot aan de Sonseweg (let op!) 
Deze weg oversteken en rechtsaf het fietspad volgen tot je linksaf kunt:  
de Achterste Kampenweg. Dit fietspad afrijden tot je weer linksaf kunt 
de Hogekampenweg op en vervolgens de fietsbrug over van de A2.  
(Let op!) hier de oude Rijksweg oversteken en 
de Speelheideweg volgen. Aan het einde rechtsaf een stukje op 
de G.A.E. Christstraat en dan linksaf naar de Mgr. Goossensstraat 
tot aan de Raadhuisstraat. Daarna kun je kiezen welke weg wilt 
vervolgen naar huis. 
 
Veel plezier met maken van deze route en geniet ervan! 
U kunt uw reactie of foto sturen naar antoniusinbeweging@gmail.com 
 

 
 
De werkgroep Kapeltocht:  
Martien van den Bergh 
Mariëtte Aumbaum 
Gusie van Erp – van den Broek 
Erik Pluym   
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