Aangeboden door de organisatie van de fietsvierdaagse Oldenzaal, Zuid-Berghuizen
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, 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 deel-2 van de route is 48 km. lang en begint bij de H.H. Petrus en Pauluskerk, Goorsestraat 19, 7496 AB Hengevelde.
Er is een ruime parkeerplaats achter de kerk. Ga links langs de kerk er naar toe.
Voor route.nl app: nummer 1575321 Kapellenroute-7-totaal

Kapellen en landkruisen route-7.
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Ga linksaf via de Goorsestraat.
Bij de rotonde linksaf, Eeftinkstraat.
Dan direct rechtsaf de Slotsweg in, niet de parallelweg langs de Goorsestraat.
Bij soort van T-splitsing rechtsaf, Oude Needseweg.
Deze uit fietsen tot aan het kanaal. Het kanaal ligt achter de haag langs de drukke weg.
Ga bij het kanaal rechtsaf, dit is de Lochemseweg.
Dan 1-ste fietspad linksaf, door het tunneltje.
Na het tunneltje 1-ste pad linksaf, omhoog naar de brug fietsen.
Na de brug linksaf en het fietspad volgen langs de Haaksbergerweg, deze buigt later naar rechts af.
In de flauwe bocht naar links, rechtsaf, de Lindelaan.
Op T-splitsing oversteken en linksaf via fietspad.
Dan even later afstappen, lopend rechtsaf en voetpad tussen de huizen door, Van Hoevelstraat.
U komt uit in de Van Hoevelstraat, volg deze al slingerend.
Bij 4-sprong rechtsaf, dit is een pad en is de Van Coeverdenstraat.
Ong. 50 mtr. voor de 4-sprong is rechts een enorm groot wit huis.
Links naast het huis is groen poortje waar u doorheen kunt lopen, niet fietsen.
Voor u ziet u een vlaggemast en schommels met daarachter in de bosjes de Mariagrot.
Dit is NR-95, zie voor meer informatie boek blz. 143.
Ga nu terug naar het pad en ga rechtsaf op het pad.
Ga op de 4-sprong rechtdoor, Korte Dijk.
Aan het eind linksaf, Molenstraat.
Op T-splitsing rechtsaf, Wheeweg.
Op 4-sprong rechtsaf, Gruttostraat, deze gaat na de beek over in Holtdijk.
Ga ong. 400 mtr. na de waterzuivering linksaf, Warmelo’s Weg.
Op T-splitsing rechtsaf, Stoevelaarsweg.
Op 4-sprong rechtdoor Herikeresweg.
Volgende 4-sprong linksaf, fietspad langs de Imminksweg.
Op soort van 3-sprong linksaf, tot aan voorrangsweg.
Bij voorrangsweg rechtsaf via fietspad langs de Goorseweg.

Het volgende Mariakapelletje ligt langs een onverharde weg, deze kan afhankelijk van het weer zeer slecht zijn.
Gaat het u niet om de Mariakapellen en landkruisen, ga dan nu 2-de verharde straat rechtsaf, Beukenlaantje.
Ga dan verder bij punt 38.
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Ga 1-ste weg linksaf, Stokkumerweg.
Neem dan de 1-ste weg rechtsaf, Hemmelweg. Kan slechte weg zijn.
Aan deze weg is een Mariakapel.
Dit is NR-103, zie voor meer informatie boek blz. 159.
Blijf deze Hemmelweg naar links volgen.
Voor stenen omheining rechtsaf tussen hekwerk door en klinkerwg volgen.
Op T-splitsing rechtsaf. Voor voorrangswg rechtsaf via het fietspad langs de Goorsewg.
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Dan 1-ste straat linksaf oversteken het Beukenlaantje in.
Op T-splitsing linksaf, de Potdijk.
Bij 4-sprong rechtdoor. Links is een leuke uitspanning.
Steek daarna de voorrangsweg rechtdoor over, is nu Postweg.
Dan bij Y-splitsing rechtsaf, Winterkamperweg.
Bij tweede 4-sprong rechtsaf, Hochtweg.
Op T-splitisng linksaf, tussen de hekken door.
Na ong. 750 mtr. rechtsaf een fietspad op.
Fiets dan recht door de heidevelden richting knooppunt 98.
Blijf dit fietspad lange tijd gewoon al slingerend volgen, u moet soms via wildrooster of klaphek.
Op een gegeven moment is links een uitkijkpunt, blijf dit pad volgen.
Op 4-sprong van paden linksaf, dit is de Oude Rijssenseweg.
Op 4-sprong rechtsaf via fietspad, is Veenweg.
Daarna net voor 4-sprong met fietspad mee naar rechts, is de Apenbergerweg.
Volgende viersprong linksaf, is de Diependaalseweg.
Bij voorrangsweg oversteken en op T-splitsing linksaf, Rijssenseweg.
Ga dan 1-ste weg rechtsaf, Enterbroekweg.
Dan 1-ste weg rechtsaf, Oomsdijk.
Ga daarna linksaf maar let op neem de middelste van de drie wegen.
Deze gaat over een brug, Elsenerweg.
Op T-splitsing linksaf, Jagersweg.
Op 4-sprong rechtsaf, is Rondweg.
Op deze 4-sprong is een Kapel, de ingang is iets verder rechts achter de bomen.
Dit is NR-119, zie voor meer informatie boek blz. 183.
Dan 1-ste straat rechtsaf, Zuiderveldsweg.
Op T-splitsing linksaf, Jagersweg.
Einde weg op T-splitsing rechtsaf, Goorseweg.
Ga dan de derde weg linksaf, Kolhoopsdijk.
Dan 1-ste weg rechtsaf via het fietspad, Twickelerweg.
Op soort van 5-sprong schuin naar rechts aanhouden, Twickelerweg.
Na de bocht links aanhouden, Mossendamsweg.
Deze maakt een haakse bocht naar rechts en daarna weer haaks naar links.
Hier is een Mariakapel.
Dit is NR-94, zie voor meer informatie boek blz. 140.
Vervolg de Mossendamsweg.
Op 3-sprong links aanhouden, blijft Mossendamsweg.
Op T-splitsing rechtsaf, Spenkelinksweg.
Op volgende T-splitsing weer rechtsaf, Rapperdsweg.
Volgende T-splitsing rechtsaf, Bollenweg.
Deze kruist een voorrangsweg (is dan Veldhuisweg), een spoorlijn en gaat over een kanaal.
Na het kanaal rechtsaf naar beneden.
Voor het kanaal linksaf via het fietspad, Kanaal Zuidzijde.
Dan na enige tijd linksaf het fietspad op langs de Bolscherbeek bij knooppunt 28.
Einde fietspad rechtdoor blijven fietsen.
Bij soort van Y-splitsing, voor de beek, linksaf over de brug fietsen.
Dan 1-ste straat rechtsaf, Sloezenweg.
Deze gaat over in Wethouder Goselinkstraat.
Op 4-sprong rechtdoor, blijft Wethouder Goselinkstraat.
Na enige tijd is rechts een industriegebied van Hengevelde.
Ga hier in de bocht direct linksaf langs de hekken, blijft Wethouder Goselinkstraat.
Op T-splitsing linksaf terug naar het beginpunt bij de kerk.
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