
                      Aangeboden door de organisatie van de fietsvierdaagse Oldenzaal, Zuid-Berghuizen 

1 
 

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 andere 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 is voor € 17,50 te koop bij de leden van de werkgroep en bij vele (niet alle) boekwinkels en VVV kantoren in 
Twente. Zie ook de website: http://www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl/. 
U kunt de route ook in twee delen fietsen. Zie hiervoor in de de delen 1 en 2 van deze route.. 
Het 1-ste deel begint gewoon bij punt 1, deze route is  39 KM lang. Het 2-de deel begint op de begraafplaats bij de 
parkeerweide te Oootmarsum, deze route is  29 KM lang. Voor route.nl app nr: 1402219 Kapellenroute-3-totaal. 

 
Kapellen en landkruisen route-3-totaal. 
 
Deze route start bij het Plechulmusbeeld voor de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. 
 
1. Ga met de rug naar het Plechelmsbeeld staan en ga rechtsaf. 
2. Op 4-sprong bij de stadspomp rechtdoor de Deurnigerstraat in. 
3. Volg deze in de bocht naar rechts en weer naar links. 
4. Bij de verkeerslichten rechtsaf de Tulpstraat in en gelijk weer linksaf de Hyacinthstraat in. 
5. Volg deze steeds rechtdoor en blijf, aan het eind, na de fietstunnel rechts aanhouden. 
6. Op 4-sprong rechtsaf de Willem Dingeldeinstraat in. Ga met de bocht mee naar links. 
7. In een flauwe bocht naar rechts staat een landkruis, is nu Zandhorstlaan. 
8. Dit is NR-31, zie voor meer informatie boek blz. 56. 
9. Volg de bocht en daarna de bocht naar links. 
10. Op een 3-sprong rechtsaf. In de volgende bocht naar rechts gaat u linksaf de Tijweg in. 
11. Op 4-sprong met zandwegen gaat u rechtsaf het fietspad langs de Simbroekweg op. 
12. Aan het eind linksaf, de Oude Weerseloseweg. 
13. Ga dan na enige tijd linksaf het fietspad langs de Smeijersweg op. 
14. Aan het eind rechtsaf, is de Noorderhoekdijk. (Deels fietspad.) 
15. Aan het eind bij de voorrangsweg voorzichtig oversteken en rechtsaf de parallelweg volgen. 
16. Ga eerste weg linksaf via het fietspad, de Rutermedenweg. 
17. Op T-splitsing linksaf, is de Haarstraat. 
18. In de bocht naar rechts is links een Mariakapel. 
19. Dit is NR-57, zie voor meer informatie boek blz. 92. 
20. Blijf de straat naar rechts volgen. 
21. Aan het eind linksaf de Aanleg in. 
22. Bij de voorrangsweg rechtsaf het fietspad volgen. 
23. Bij de Pluswinkel aan de linkerzijde oversteken en de Beltstraat rechtdoor blijven volgen. 
24. Bij 4-sprong rechtdoor het fietspad volgen, de Wenshofsteeg. 
25. In de bocht naar rechts staat een Mariakapel. 
26. Dit is NR-58, zie voor meer informatie boek blz. 93. 
27. Volg weer het fietspad tot een 4-sprong en ga hier rechtdoor de Beekdorpweg. 
28. U krijgt nu twee flauwe bochten naar links. 
29. Zo’n 100 mtr. na de tweede bocht staat links een landkruis. 
30. Dit is NR-59, zie voor meer informatie boek blz. 59. 
31. Volg deze straat niet verder maar ga terug en ga de 1-ste weg linksaf. 
32. Deze Stempelsdijk gaat na het bruggetje naar links en is dan een fietspad. 
33. Blijf dit fietspad langs de beek volgen tot de 4-sprong. 
34. Ga op de 4-sprong rechtdoor, de Scheutenweg. 
35. Steek daarna voorzichtig de drukke voorrangsweg over. 
36. Op de T-splitsing linksaf. 
37. Ga voor het kanaal rechtsaf het fietspad op langs het kanaal. 
38. Bij oude ophaalbrug over het kanaal gaan en direct rechtsaf het fietspad volgen. 
39. Deze gaat naar links een weg in deze volgen, dit is de Oude Bornsedijk en gaat over in asfalt. 

http://www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl/
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40. Ga eerste straat linksaf, de Brokmansweg. 
41. Op 4-sprong rechtdoor, blijft Brokmansweg. 
42. Bij soort van 3-sprong links aanhouden, Zoekeweg. 
43. Daarna 1-ste weg rechtsaf, de Vroonkweg in. 
44. Dan 1-ste straat linksaf, de Zonnebergweg. 
45. Ga de straat linksaf in bij een landkruis, de Ikinkstraat. 
46. Dit is NR-23, zie voor meer informatie boek blz. 48. 
47. Op T-splitsing rechtsaf, de Kerkstraat. 
48. Bij rotonde rechtdoor, de F.J. Groothuisweg in. 
49. Na enige tijd is aan de rechterzijde een Mariakapel. 
50. Dit is NR-22, zie voor meer informatie boek blz. 46. 
51. Na enige tijd krijgt men een soort van 4-sprong met info en picknick tafel. 
52. Ga hier rechtdoor, de Beekzijdeweg in. 
53. Op een 4-sprong is straks aan de rechterzijde een Mariakapel. 
54. Dit is NR-75, zie voor meer informatie boek blz. 117. 
55. Vervolg nu de Beekzijdeweg richting Vasse. 
56. In Vasse gaat u de 1-ste weg rechts in en direct weer linksaf. (Tante Sien) Dit is een klinkerweggetje. 
57. Bij 4-sprong rechtdoor langs de kerk. Na 100mtr is links een Mariabeeld ingemetseld. 
58. Dit is NR-79, zie voor meer informatie boek blz. 122. 
59. Ga terug naar de 4-sprong en ga rechtsaf. 
60. Ga nu aan de voorzijde van de kerk naar de ingang van de begraafplaats. 
61. Loop nu rechtdoor over de begraafplaats naar linksachter naar een Mariakapel. 
62. Dit is NR-80, zie voor meer informatie boek blz. 123. 
63. Ga terug naar de fiets en naar de straat. 
64. Ga hier rechtsaf, dit is de Denekamperweg. 
65. Bij restaurant (Bolscher) gaat u schuin rechts, de Voortsweg in (voor fietsers niet doodlopend). 
66. Aan het eind voorzichtigde de stoep af, oversteken en de Voortsweg vervolgen. 
67. Bij 4-sprong rechtsaf het fietspad op gaan langs de Uelserweg. 
68. Als het fietspad iets verder van de straat afwijkt dan staat daar links een landkruis. 
69. Dit is NR-81, zie voor meer informatie boek blz. 124. 
70. Fiets nu verder en na ong. 900mtr is nu aan de linkerzijde een Mariakapel aan de Plasdijk.  
71. Dit is NR-82, zie voor meer informatie boek blz. 125. 
72. Vervolg nu de route weer via het fietspad. 
73. Bij 4-sprong met informatiepunt gaat u rechtsaf het fietspad op langs de Drieschichtsweg. 
74. Fiets dit pad helemaal uit tot u weer op een asfaltweg fietst. 
75. Ga na knooppunt 32 linksaf een zandweg in, deze gaat over in beton. (Kan 200 mtr. mul zijn.) 
76. Op 4-sprong met de Hooidijk staat een Mariakapel, ga hier linksaf via het fietspad. 
77. Dit is NR-78, zie voor meer informatie boek blz. 121. 
78. Aan het eind van het fietspad steekt u over en vervolgt de Hooidijk. 
79. Daarna staat aan de linkerzijde een landskruis. 
80. Dit is NR-77, zie voor meer informatie boek blz. 120. 
81. Ga bij bosrand rechtsaf fietspad op (richting knooppunt 34), g.o.i. in de Höllweg. 
82. Blijf dit fietspad naar rechts aanhouden langs de Höllweg. 
83. Ga eerste verharde weg (betonpad) rechtsaf na bankje, de Oosterveldweg. 
84. Blijf deze weg al slingerend volgen tot T-splitsing met voorrangsweg. 
85. Ga hier linksaf het fietspad op en ga dan direct weer linksaf via de parkeerplaats. 
86. Hier is een landkruis. 
87. Dit is NR-76, zie voor meer informatie boek blz. 119. 
88. Fiets verder over de parkeerplaats en ga dan linksaf het fietspad op. 
89. Blijf ong. 3 km deze straat volgen  tot er links een fietspad is met oranje knooppuntpaaltje K10. 
90. Steek hier rechtsaf over en ga hier het smalle fietspad op. (Is eerst karrespoor.) 
91. Na picknick overkapping rechtsaf en direct weer linksaf gaan. 
92. Na de bocht en op de klinkers rechtsaf gaan, dit is ook Tichelwerk. 
93. Bij  drukke weg oversteken en linksaf gaan via fietspad langs de Almelosestraat. 
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94. Rechts is straks een landkruis. 
95. Dit is NR-20, zie voor meer informatie boek blz. 41. 
96. Fiets nu verder op het fietspad. 
97. Op grote 3-sprong rechtsaf richting Oldenzaal, de Almeloseweg. 
98. Fiets deze straat rechtdoor tot de molen en ga tegenover de molen linksaf de Commanderiestraat in. 
99. Ga aan het eind rechtsaf, het Oldenzaalsvoetpad in. (Rechtdoor is een bierbrouwerij en een openlucht museum.) 
100. Na een soort van 4-sprong is rechts een begraafplaats met een Mariakapel bij de begraafplaats. 
101. Dit is NR-113, zie voor meer informatie boek blz. 175. 
102. Vervolg nu het pad en ga over de parkeerplaats naar de voorrangsweg schuin naar rechts. 
103. Steek hier over en ga rechtsaf langs de Oldenzaalsestraat. 
104. Ga dan de 1-ste straat linksaf en gelijk weer rechtsaf de Zonnenbergweg in. 
105. Na de 1-ste viersprong is rechts en landkruis. 
106. Dit is NR-21, zie voor meer informatie boek blz. 43. 
107. Ga op de volgende 4-sprong linksaf, de Ageleresweg in. 
108. Ga 1-ste straat linksaf bij picknick tafel, blijft de Ageleresweg. 
109. Op de 4-sprong is een Mariakapel. 
110. Dit is NR-109, zie voor meer informatie boek blz. 170. 
111. Ga hier rechtsaf de Weerselosestraat in. 
112. Op 2-de 4-sprong linksaf gaan, de Nijenkampsweg. 
113. Op 4-sprong rechtdoor, blijft Nijenkampsweg. 
114. Fiets verder tot over het kanaal en ga daar direct linksaf het fietspad langs het kanaal op, de Lomanskampweg. 
115. Steek voorzichtig de voorrangsweg over en blijf rechtdoor het fietspad langs het kanaal volgen. 
116. Ga daarna rechtsaf het fietspad langs de Laarweg op bij knooppunt 47. 
117. Op T-splitsing rechtsaf, de Wiekerstraat. 
118. Na eventjes is er links een landkruis. 
119. Dit is NR-24, zie voor meer informatie boek blz. 49. 
120. Blijf deze straat volgen tot 50 mtr. voor een rotonde. 
121. Hier is rechts een Mariakapel. 
122. Dit is NR-25, zie voor meer informatie boek blz. 50. 
123. Ga hier linksaf, de Esweg in. 
124. Ga dan rechtsaf door de fietstunnel en blijf rechtdoor gaan. 
125. Op T-splitsing linksaf en daarna 2-de straat rechtsaf, de Korhuislaan. 
126. Op T-splitsing linksaf, de Father Raatgerstrsaat. 
127. Op het pleintje voor de ingang van de kerk is een Mariakapel. 
128. Dit is NR-27, zie voor meer informatie boek blz. 52. 
129. Als u weer naar de straat gaat gaat u linksaf de Thijstraat op. 
130. Op soort van 3-sprong linksaanhouden, de Lemseloseschoolweg. 
131. Ga 1-ste straat rechtsaf, de Bentertsteeg. 
132. Vlak voor de bocht is een Mariakapel. 
133. Dit is NR-29, zie voor meer informatie boek blz. 54. 
134. Daarna 1-ste zandweg linksaf, kan slecht zijn maar is niet lang (ong. 200 mtr.), de Mansboerweg. 
135. Op 4-sprong rechtdoor de Tiethofweg in. 
136. Daarna 1-ste straat linksaf, blijft Tiethofweg. 
137. Op 4-sprong linksaf, de Klumperdijk. 
138. Dan 1-ste straat linksaf bij een picknicktafel, de Boschweg. 
139. Na enigetijd is aan de rechterzijde een landkruis. 
140. Dit is NR-28, zie voor meer informatie boek blz. 53. 
141. In de bebouwde rechtsaf over een parkeerplaats fietsen bij sportvelden 
142. Aan de andere zijde de parkeerplaats weer verlaten bij rood/wit paaltje. 
143. Dan op T-splitsing linksaf en direct weer rechtsaf, de Julianastraat. 
144. 1-ste straat linksaf de Wilhelminastraat in.  
145. Op T-splitsing rechtsaf, de Thijstraat. 
146. Aan het eind rechtsaf (Grotestraat). 
147. Voor voorrangsweg linksaf de Grotestraat oversteken. 
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148. Dan direct weer rechtsaf de voorrangsweg oversteken en het Kerkpad in fietsen. 
149. Aan het eind rechtdoor het fietspad volgen langs de Esweg. 
150. Aan het eind van het fietspad is 50 mtr. naar links aan de linkerzijde een landkruis tussen de bomen. 
151. Dit is NR-26, zie voor meer informatie boek blz. 51. 
152. Vanuit het fietspad gezien gaat u nu rechtsaf, de Everslostraat. 
153. Bij soort van 3-sprong links aanhouden de Molenweg in. 
154. Op 4-sprong staat een landkruis. 
155. Dit is NR-30, zie voor meer informatie boek blz. 55. 
156. Hier gaat u linksaf de Tramweg in. 
157. Deze gaat over in een fietspad. 
158. Bij voorrangsweg rechtsaf over de parallelweg naar Oldenzaal. 
159. Let op hier zit een stevig klim in. 
160. In de bebouwde kom bij rotonde rechtdoor de Denekamperstraat in fietsen. 
161. Op T-splitsing oversteken en linksaf via het fietspad. 
162. Ga 3-de straat rechtsaf tegenover een school, dit is de Monnikstraat. 
163. Ga dan 2-de straat linksaf, de Paradijsstraat. 
164. Na enige tijd komt u langs het stadhuis en ziet u rechts de Plechelmusbasiliek waar u gestart bent. 


