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De route is gemaakt ter vervanging van de fietsvierdaagse van Oldenzaal, Zuid-Berghuizen die i.v.m. met de 
coronapandemie geen doorgang kan vinden. Er zijn zes van deze routes. Drie starten er in Oldenzaal. 
De anderen in Boekelo, Tubbergen en Deurningen. 
De routes zijn gemaakt naar aanleiding van het boek: “Mariakapellen en landkruisen in Twente”.  
In de route staan verwijzingen naar bladzijden in het boek met veel informatie. 
Het boek, inclusief routekaart, is voor € 17,50 te koop bij de leden van de werkgroep en VVV kantoren in Twente (de 
Lutte en Losser). Zie ook de website: http://www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl/. 
Dit is het 1-ste deel van route-2, deze is 39 KM. Lang. 

 
Kapellen en landkruisen route-2 deel-1. 
 
Deze route start bij het Plechulmusbeeld voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. 
 
1. Ga met de rug naar het Plechelmusbeeld staan en ga linksaf. 
2. Voor de parkeerplaats rechts af. 
3. Aan het eind van de parkeerplaats linksaf 
4. Voor de kerk rechtsaf de Hofmeijerstraat in. 
5. Op T-splitsing linksaf en na verkeerslicht rechtsaf de Scholtendijk in. 
6. Dan direct weer rechtsaf de Scholtenhoeklaan in. 
7. Deze straat logisch volgen tot T-splitsing en linksaf de Scholte Grevinkhoflaan in. 
8. Dan rechts aanhouden, omhoog fietsen. 
9. Op T-splitsing rechtsaf de Kalheupinklaan naar beneden fietsen. 
10. Onderaan linksaf de Haerstraat in. 
11. Bij groen middenperk rechtsaf de Koppelboerweg in. 
12. Na 400mtr linksaf een zandweg in, de Wijnbergen 
13. Op 4-sprong met hekwerk rechtsaf de Rhododendronlaan in en pittig omhoog. 
14. Bovenaan langs houten hekwerk rechtdoor blijven fietsen. 
15. Op T-splitsing links af, Kruiseltlaan. 
16. Na enige tijd is aan de linkerzijde een Mariakapel. 
17. Dit is NR-43, zie voor meer informatie boek blz. 75. 
18. Fiets nu verder en ga de 1-ste straat rechtsaf dit is de Farwickweg. 
19. Pas op dit is een snelle afdaling. 
20. Ga de 1-ste asfaltstraat linksaf het Lutterkerkpad op, houdt deze links aan. 
21. Bij een paar huizen rechts is een Mariakapelletje. 
22. Dit is NR-110, zie voor meer informatie boek blz. 172. 
23. Vervolg de weg en ga linksaf via het Fleerderhoekpad. 
24. Ga 1-ste fietspad rechtsaf, blijft Fleerderhoekpad. 
25. Vlak voor de kerk is links een Mariagrot. 
26. Dit is NR-41, zie voor meer informatie boek blz. 73. 
27. Fiets nu links langs de kerk naar de straat. 
28. Ga dan rechtsaf en direct weer linksaf de Dorpstraat in. 
29. Als de straat naar links afbuigt gaat u mee naar de voorrangsweg. 
30. Steek voorzichtig de voorrangsweg over. 
31. Ga rechtdoor de Beuningerstraat in. 
32. Na ong. 1400 mtr is rechts een landkruis. 
33. Dit is NR-39, zie voor meer informatie boek blz. 71. 
34. Ga na 950 mtr. rechtsaf, de Lutterzandweg in. 
35. Ga met de haakse bocht mee naar rechts. 
36. Na ruim 2 km. komt u over een kanaal, blijf rechtdoor gaan. 
37. Op 4-sprong rechtdoor de Lutterzandweg blijven volgen. 
38. Bij de volgende 4-sprong is weer een landkruis net voorbij de kruising. 
39. Dit is NR-14, zie voor meer informatie boek blz. 33. 
40. Ga terug naar de 4-sprong en ga linksaf de Mekkelhorsterweg in. 
41. Bij Y-splitsing rechtsaf aanhouden, de Mensmanweg. 

http://www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl/
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42. Ga dan 1-ste straat linksaf, de Bentheimerdijk. 
43. U passeert nu rechts een landkruis zonder beeld. 
44. Dit is NR-13, zie voor meer informatie boek blz. 31. 
45. Fiets de Bentheimerdijk verder uit en ga op T-splitsing linksaf, de Stroothuizerweg. 
46. Ga 2-de straat rechtsaf, is de Berghumerstraat  (op bord Stroothuizerweg 15 en 15a). 
47. Na de bocht naar links is iets verderop aan de linkerzijde een klein Mariakapelletje. 
48. Dit is NR-12, zie voor meer informatie boek blz. 29. 
49. Fiets nu rechtdoor onder de tunnel door. 
50. Fiets door tot de 2-de straat links en ga hier ook linksaf, de Oude Dijk. 
51. Ga niet onder de volgende fietstunnel door maar ga daar rechtsaf de Everwijnstraat in. 
52. Op 4-sprong rechtdoor, is dan Harwichsdijk. 
53. Houdt in de bocht rechts aan de laan met bomen in, blijft de Harwichsdijk. 
54. Dan 1-ste straat rechtsaf de Bögelcampslaan. 
55. Op T-splitsing LA, de Molendijk. 
56. Aan de rechterzijde is een Mariakapel. 
57. Dit is NR-11, zie voor meer informatie boek blz. 27.  
58. Vervolg nu de Molendijk. 
59. Steek voorzichtig de voorrangsweg over en vervolg het fietspad. 
60. Ga na enige tijd linksaf over de brug en vervolg logisch het fietspad langs de Dinkel 
61. Op T-splitsing rechtsaf en direct weer linksaf, is de Singravenweg. 
62. Aan het eind rechtsaf, is de Matenweg. 
63. Volg deze geasfalteerde weg tot 4-sprong met de Volterdijk. 
64. Op deze 4-sprong linksaf, de Volterdijk. 
65. Hier passeert u een aan de linkerzijde een landkruis. 
66. Dit is NR-19, zie voor meer informatie boek blz. 40. 
67. Bij de rotonde gaat u rechtdoor over de voorrangsweg naar Beuningen. 
68. In Beuningen is voor de kerk een Mariabeeld. 
69. Dit is NR-18, zie voor meer informatie boek blz. 39. 
70. Vervolg de Beuningerstraat. 
71. Een eindje verder staat aan de rechterzijde een school met Mariabeeldje. 
72. Dit is NR-17, zie voor meer informatie boek blz. 38. 
73. Fiets nu Beuningen uit. 
74. Na enige tijd is rechts een landkruis. 
75. Dit is NR-15, zie voor meer informatie boek blz. 35. 
76. Ga na het landkruis, op 4-sprong met verkeersspiegel rechtsaf, de Paandersdijk op 
77. Bij 2-de zijweg (Schoolweg) is rechts een Mariakapel. 
78. Dit is NR-16, zie voor meer informatie boek blz. 36. 
79. Bij 4-sprong rechtdoor, blijft Paandersdijk. 
80. Dan 1-ste straat linksaf, de Voortmansweg. 
81. Op 4-sprong met onverhard wegdek linksaf, Hakenbergweg. 
82. Bij knooppunt 22 gaat u rechtsaf het fietspad in. 
83. Bij wit hekwerk weer rechtsaf. 
84. Einde fietspad rechtdoor omhoog fietsen, dit is de Populierendijk. 
85. Op T-splitsing rechtsaf omhoog op de Hanhofweg. 
86. In de bocht rechts is een Mariakapel. 
87. Dit is NR-38, zie voor meer informatie boek blz.69 . 
88. Fiets verder omhoog en ga na 800mtr linksaf een fietspad op, het Peulkespad. 
89. Vlak voor de voorrangsweg is rechts tegen een huis een Mariabeeld. 
90. Dit is NR-40, zie voor meer informatie boek blz. 72. 
91. Ga bij de voorrangsweg rechtsaf op het fietspad. 
92. Ga na enige tijd tussen hotel en pannenkoekenrestaurant rechtsaf de Paasbergweg in. 
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93. In de bocht naar rechts is een Mariakapel. 
94. Dit is NR-37, zie voor meer informatie boek blz. 67. 
95. Vervolg nu de asfaltweg naar rechts, blijft de Paasbergweg. 
96. Bij een boerderij links mee gaan tussen schuur en boerderij door. 
97. Als u weer iets afgedaald bent gaat u linksaf de Alleeweg in. 
98. Deze gaat met een mooie afdaling naar beneden. 
99. Blijf deze ook weer omhoog fietsen maar ga steeds rechtdoor. 
100. Op een gegeven moment is er links plek voor parkeren van auto’s. 
101. Hier staat de laatste Mariakapel van deze route. 
102. Dit is NR-36, zie voor meer informatie boek blz. 65. 
103. Vervolg nu de straat en is nu Tankenbergweg. 
104. Bij voorrangsweg voorzichtig oversteken en rechtdoor langs gele paaltjes de Alleeweg in. 
105. Op soort van 5-sprong rechts langs de vijver fietsen, de Bentheimerstraat. 
106. Bij volgende voorrangsweg oversteken en rechtdoor de Bentheimerstraat (fietspad) vervolgen. 
107. Einde Bentheimerstraat linksaf de Molenstraat in. 
108. Aan het eind linksaf de fietsstraat in, de Bisschopstraat. 
109. Fiets door tot op de Groote markt met zijn marktsteen. 
110. Fiets nu links langs de RABO-bank de Kerkstraat in. 
111. Houdt hier rechts aan langs het oude raadhuis. 
112. Voor de kerk rechtsaf om de toren heen en u bent weer bij het beginpunt.  


