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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, 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/. 
Deze route is 52 km. lang en start in Boekelo bij H. Marcellinus kerk, Beckumerstraat 167, 7548 BD Enschede.  
Voor de kerk is een ruime parkeerplaats. 

 
Kapellen en landkruisen route-4. 
 
1. Achter de kerk is de begraafplaats en op deze begraafplaats is een Mariakapel. 
2. Dit is NR-108, zie voor meer informatie boek blz. 169. 
3. Ga terug naar de straat en ga linksaf. 
4. Ga dan 1-ste straat linksaf, Pastor Schneiderstraat, deze g.o.i. Egberinksweg. 
5. Bij soort van 4-sprong schuin rechtdoor gaan, Oude Deldenerweg. 
6. Ga daarna bij Y-splitsing rechtsaf, Nieuwe Beekweg. 
7. Na 4-sprong 1-ste straat rechtsaf, Grevenpaalweg. 
8. Deze naar links aanhouden. 
9. Op soort van 4-sprong met fietspad rechtsaf gaan, blijft Grevenpaalweg. 
10. Volgende 4-sprong rechtdoor gaan, Hulstweg. 
11. Op 4-sprong rechtdoor, blijft Hulstweg. 
12. Neem 1-ste straat linksaf, Schaddenweg. 
13. Op T-splitsing rechtsaf, Eppenzolderveldweg. 
14. Bij voorrangsweg voorzichtig oversteken en linksaf het fietspad langs de Hengelosestraat volgen. 
15. Volg het fietspad over het viaduct. 
16. Op 4-sprong met links een kort fietspad naar links oversteken en via het verkorte fietspad gaan. 
17. Op T-splitsing rechtsaf, Bouwstraat. 
18. Op 4-sprong rechtdoor en dan 1-ste linksaf, Textielstraat. 
19. Op 4-sprong met een fietspad rechtsaf het fietspad op, Veldmaterveldweg. 
20. Op 4-sprong met voorrangsweg rechtdoor het fietspad vervolgen. 
21. U komt nu langs sportvelden links van u. 
22. Op T-splitsing linksaf, de Veldmaterstraat. 
23. Direct rechts van u is in het plantsoen een Mariakapel. 
24. Dit is NR-105, zie voor meer informatie boek blz. 163. 
25. Ga eventueel terug naar de Veldmaterstraat en vervolg de Veldmaterstraat voor langere tijd. 
26. Op een gegeven moment passeert u een spoorlijn van het buurtspoorwegmuseum. 
27. Daarna komt u bij een 4-sprong met een kerk aan de linkerzijde. 
28. Ga op deze 4-sprong linksaf, Geukerdijk. 
29. Na de kerk is de toegang tot een begraafplaats, ga hier even in voor een Mariabeeld. 
30. Dit is NR-98, zie voor meer informatie boek blz. 149. 
31. Vervolg nu de Geukerdijk. 
32. Op 4-sprong rechtsaf, de Grintenbosweg. 
33. Bij voorrangsweg voorzichtig rechtdoor oversteken, Oude Kampweg in fietsen. 
34. Op soort van 4-sprong de Oude Kampweg blijven volgen. 
35. Op T-splitsing linksaf, Steenhaarweg. 
36. Deze via fietspad blijven volgen. 
37. Na een aantal bochten in het fietspad komt deze uit op de Knoefweg. 
38. Ga hier rechtsaf via het fietspad, Knoefweg. 
39. Ga daarna 2-de weg rechtsaf, Knippertweg. 
40. Dan 1-ste straat rechtsaf, Galgenslatweg. 
41. Op soort van 4-sprong linksaf, Waarveldweg. 
42. Op T-splitsing rechtsaf, Zoomweg. 

http://www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl/
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43. Op 4-sprong linksaf via het fietspad langs de Smitterijweg. 
44. Op T-splitsing rechtsaf en direct weer linksaf, blijft Smitterijweg. 
45. In de bocht met groen bankje linksaf het smalle pad op gaan. 
46. Bij de achterzijde van de huizen tussen de huizen door gaan naar de T-splitsing met de Buurserstraat. 
47. Ga linksaf op de Buurserstraat. 
48. Bij nr. 129 is een Mariakapel deze is achter het huis en is openbaar. Kapel staat met bord aangegeven. 
49. Dit is NR-99, zie voor meer informatie boek blz. 152. 
50. Ga terug naar de straat en vervolg de Buurserstraat. 
51. Ga op 4-sprong rechtsaf, Kalkovenweg. 
52. Bij soort van Y-splitsing rechts aanhouden via het fietspad. 
53. Dan 1-ste pad rechtsaf, iets omhoog, aanhouden. 
54. Einde fietspad op T-splitsing met de Klaashuisstraat linksaf. 
55. Voor de brug rechtsaf het fietspad op, Elderingsweg. 
56. Volgende 4-sprong rechtdoor, blijft Elderingsweg. 
57. Dan volgende 4-sprong weer rechtdoor, Hasseltweg. 
58. Daarna 1-ste weg linksaf, Bekkevosweg.  
59. Dan fietspad rechtsaf, hier is links een Mariakapel.  
60. Dit is NR-100, zie voor meer informatie boek blz. 153. 
61. Einde fietspad rechtsaf, Molenveldweg. 
62. Op T-splitsing linksaf, Hasseltweg. 
63. Op soort van 4-sprong de Hasseltweg rechtdoor volgen. 
64. Op T-splitsing linksaf, is de Scholtenhagenweg deze gaat over in Aaftinksweg. 
65. Op T-splitsing met voorrangsweg oversteken en linksaf langs de Eibergsestraat. 
66. Ga 1-ste straat rechtsaf, Groothuizenweg. 
 
Let op, als het de dagen voor uw tocht veel geregend heeft dan is de Groothuizenweg misschien niet begaanbaar. 
In de weg is namelijk een bypass gemaakt langs een riviertje om onder de N18 door te gaan waarbij het fietspad net 
10 cm boven de waterspiegel ligt en dus onderwater kan staan. 
U moet dan niet rechtsaf gaan maar rechtdoor gaan tot de voorrangsweg. 
Bij de voorrangsweg rechtsaf over de N18 en dan 1-ste straat rechtsaf, Mentinksweg. 
Ga dan verder bij punt 68. 
 
67. Op 4-sprong rechtsaf, Mentinksweg. 
68. Op T-splitsing rechtsaf, Rietmolenweg. 
69. Dan 1-ste niet doodlopende weg linksaf, Diepenheimseweg. 
70. Op 4-sprong rechtsaf, Olthuisweg. 
71. Volgende 4-sprong rechtdoor blijven gaan, is dan Binnenveldweg. 
72. Bij voorrangsweg linksaf gaan via de parallelweg langs de Goorsestraat. 
73. Ga na huisnummer 239 rechtsaf, Benteloseweg richting Bentelo. 
74. Op 4-sprong met de Brummelhuizerbrink linksaf. 
75. Blijf de Brummelhuizerbrink naar rechts aanhouden en deze gaat daarna over in Dorreweg. 
76. Op 4-sprong rechtsaf, Gorsveldweg. 
77. In de bocht linksaf het fietspad langs de Bolscherweg. 
78. Op 4-sprong rechtdoor en deze gaat weer over in fietspad. 
79. Einde fietspad linksaf, Eschweg en direct weer rechtsaf fietspad, Katiersweg. 
80. Deze gaat over in een asfaltweg. 
81. Aan het eind gaat deze naar rechts over in Kieftenweg. 
82. Op T-splitsing rechtsaf, Grondhuttenweg. 
83. Bij zijweg rechtdoor gaan via het fietspad langs de Grondhuttenweg. 
84. Einde weg linksaf, Gorsveldweg.  
85. Dan 1-ste weg linksaf, draait scherp terug, Huttenveldsweg. 
86. Bij bord “de Knoef” rechtsaf gaan, blijft Huttenveldsweg. 
87. Dan vlak voor de brug pad rechtsaf, Loninkvoetpad. 
88. Bij soort van T-sprong met zandweg links aanhouden. 
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89. Na enige tijd haakse bocht naar links en via bruggetje over de Hagmolenbeek. 
90. Op volgende 3-sprong rechtsaf gaan, is nog steeds Loninkvoetpad. 
91. Einde Loninkvoetpad linksaf gaan en rechts met de bocht mee, Rotersweg. 
92. Op T-splitsing rechtsaf, Beckummerschoolweg. 
93. Dan 2-de weg linksaf, een fietspad, deze gaat onder de straat door. 
94. Aan het eind linksaf gaan, is Beckumerkerkweg. 
95. Dan 1-ste weg rechtsaf (na parkeerplaatsen), is het Kerkpad. 
96. Neem 2-de weg linksaf net voor bord “einde Beckum”, Eekendiekske. 
97. Op 4-sprong rechtdoor, Eetgerinksweg. 
98. Ga 2-de weg linksaf, Strootmanweg. 
99. Op 4-sprong rechtdoor, blijft Strootmanweg. 
100. Op T-splitsing linksaf, Beldershoekweg. 
101. Dan rechtsaf (let op, de meest rechter weg),  Boekelerhofweg. 
102. Op T-splitsing rechtsaf, Kwinkelerweg. 
103. Bij soort van 3-sprong deze naar rechts aanhouden. 
104. Dan direct weer linksaf gaan, is nog steeds Kwinkelerweg. 
105. U komt nu in de bebouwde kom van Boekelo. 
106. Blijf deze doorrijden tot het eind en ga dan rechtsaf en direct weer rechtsaf. 
107. U fietst nu op de Beckumerstraat. 
108. Na enige tijd is links weer de kerk waar u gestart bent. 


