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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 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/. 
Dit 2-de deel begint op de begraafplaats bij de parkeerweide te Oootmarsum, deze route is  29 KM lang.  

 
Kapellen en landkruisen route-3 deel-2. 
 
1. Fiets terug naar de voorrangsweg, de Oldenzaalsestraat. 
2. Steek hier over en ga rechtsaf langs de Oldenzaalsestraat. 
3. Ga dan de 1-ste straat linksaf en gelijk weer rechtsaf de Zonnenbergweg in. 
4. Na de 1-ste viersprong is rechts en landkruis. 
5. Dit is NR-21, zie voor meer informatie boek blz. 43. 
6. Ga op de volgende 4-sprong linksaf, de Ageleresweg in. 
7. Ga 1-ste straat linksaf bij picknick tafel, blijft de Ageleresweg. 
8. Op de 4-sprong is een Mariakapel. 
9. Dit is NR-109, zie voor meer informatie boek blz. 170. 
10. Ga hier rechtsaf de Weerselosestraat in. 
11. Op 3-de 4-sprong rechtsaf gaan, de Brokmansweg. 
12. Bij soort van 3-sprong links aanhouden, Zoekeweg. 
13. Daarna 1-ste weg rechtsaf, de Vroonkweg in. 
14. Dan 1-ste straat linksaf, de Zonnebergweg. 
15. Ga de straat linksaf in bij een landkruis, de Ikinkstraat. 
16. Dit is NR-23, zie voor meer informatie boek blz. 48. 
17. Op T-splitsing rechtsaf, de Kerkstraat. 
18. Bij rotonde rechtdoor, de F.J. Groothuisweg in. 
19. Na enige tijd is aan de rechterzijde een Mariakapel. 
20. Dit is NR-22, zie voor meer informatie boek blz. 46. 
21. Na enige tijd krijgt men een soort van 4-sprong met info en picknick tafel. 
22. Ga hier rechtdoor, de Beekzijdeweg in. 
23. Op een 4-sprong is straks aan de rechterzijde een Mariakapel. 
24. Dit is NR-75, zie voor meer informatie boek blz. 117. 
25. Vervolg nu de Beekzijdeweg richting Vasse. 
26. In Vasse gaat u de 1-ste weg rechts in en direct weer linksaf. (Tante Sien) Dit is een klinkerweggetje. 
27. Bij 4-sprong rechtdoor langs de kerk. Na 100mtr is links een Mariabeeld ingemetseld. 
28. Dit is NR-79, zie voor meer informatie boek blz. 122. 
29. Ga terug naar de 4-sprong en ga rechtsaf. 
30. Ga nu aan de voorzijde van de kerk naar de ingang van de begraafplaats. 
31. Loop nu rechtdoor over de begraafplaats naar linksachter naar een Mariakapel. 
32. Dit is NR-80, zie voor meer informatie boek blz. 123. 
33. Ga terug naar de fiets en naar de straat. 
34. Ga hier rechtsaf, dit is de Denekamperweg. 
35. Bij restaurant (Bolscher) gaat u schuin rechts, de Voortsweg in (voor fietsers niet doodlopend). 
36. Aan het eind voorzichtigde de stoep af, oversteken en de Voortsweg vervolgen. 
37. Bij 4-sprong rechtsaf het fietspad op gaan langs de Uelserweg. 
38. Als het fietspad iets verder van de straat afwijkt dan staat daar links een landkruis. 
39. Dit is NR-81, zie voor meer informatie boek blz. 124. 
40. Fiets nu verder en na ong. 900mtr is nu aan de linkerzijde een Mariakapel aan de Plasdijk.  
41. Dit is NR-82, zie voor meer informatie boek blz. 125. 
42. Vervolg nu de route weer via het fietspad. 
43. Bij 4-sprong met informatiepunt gaat u rechtsaf het fietspad op langs de Drieschichtsweg. 
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44. Fiets dit pad helemaal uit tot u weer op een asfaltweg fietst. 
45. Ga na knooppunt 32 linksaf een zandweg in, deze gaat over in beton. (Kan 200 mtr. mul zijn.) 
46. Op 4-sprong met de Hooidijk staat een Mariakapel, ga hier linksaf via het fietspad. 
47. Dit is NR-78, zie voor meer informatie boek blz. 121. 
48. Aan het eind van het fietspad steekt u over en vervolgt de Hooidijk. 
49. Daarna staat aan de linkerzijde een landskruis. 
50. Dit is NR-77, zie voor meer informatie boek blz. 120. 
51. Ga bij bosrand rechtsaf fietspad op (richting knooppunt 34), g.o.i. in de Höllweg. 
52. Blijf dit fietspad naar rechts aanhouden langs de Höllweg. 
53. Ga eerste verharde weg (betonpad) rechtsaf na bankje, de Oosterveldweg. 
54. Blijf deze weg al slingerend volgen tot T-splitsing met voorrangsweg. 
55. Ga hier linksaf het fietspad op en ga dan direct weer linksaf via de parkeerplaats. 
56. Hier is een landkruis. 
57. Dit is NR-76, zie voor meer informatie boek blz. 119. 
58. Fiets verder over de parkeerplaats en ga dan linksaf het fietspad op. 
59. Blijf ong. 3 km deze straat volgen  tot er links een fietspad is met oranje knooppuntpaaltje K10. 
60. Steek hier rechtsaf over en ga hier het smalle fietspad op. (Is eerst karrespoor.) 
61. Na picknick overkapping rechtsaf en direct weer linksaf gaan. 
62. Na de bocht en op de klinkers rechtsaf gaan, dit is ook Tichelwerk. 
63. Bij  drukke weg oversteken en linksaf gaan via fietspad langs de Almelosestraat. 
64. Rechts is straks een landkruis. 
65. Dit is NR-20, zie voor meer informatie boek blz. 41. 
66. Fiets nu verder op het fietspad. 
67. Op grote 3-sprong rechtsaf richting Oldenzaal, de Almeloseweg. 
68. Fiets deze straat rechtdoor tot de molen en ga tegenover de molen linksaf de Commanderiestraat in. 
69. Ga aan het eind rechtsaf, het Oldenzaalsvoetpad in. (Rechtdoor is een bierbrouwerij en een openlucht museum.) 
70. Na een soort van 4-sprong is rechts een begraafplaats met een Mariakapel bij de begraafplaats. 
71. Dit is NR-113, zie voor meer informatie boek blz. 175. 
72. Naast de begraafplaats is weer de stadsweide waar u begonnen bent. 


