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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/. 
De totale route is 66 KM. Lang maar kan ook in twee delen gefietst worden. 
Dit is deel-2 en is 33 KM. lang en begint bij de kerk in Zenderen.  
 
Kapellen en landkruisen route-5 deel-2.  
 
1. Ga met het gezicht richting de rotonde en ga bij de rotonde rechtsaf. 
2. Ga de tweede straat rechtsaf naar de begraafplaats, Oude Kerkweg. 
3. Op de begraafplaats zijn een kapel en een Mariabeeld. 
4. Dit zijn NR-67 en 68, zie voor meer informatie boek blz. 103 en blz. 105.  
5. Ga nu terug naar de voorrangsweg en ga rechtsaf. 
6. Vlak na de verkeerslichten bij zijstraat is aan de rechterzijde een wit huis met Mariabeeld. 
7. Dit is NR-69, zie voor meer informatie boek blz. 106. 
8. Vervolg de straat en ga 1-ste straat linksaf, Erve Kokenberg. Pas op bij oversteken. 
9. Aan het eind linksaf Erve Escher en bij 4-sprong met pad rechtsaf, Erve Oosterveld. 
10. Op T-splitsing rechtsaf, de Lidwinaweg. 
11. Na de spoorwegovergang rechtsaf het fietspad op. 
12. Dan 1-ste pad linksaf volgen, is Middenvlier. 
13. Blijf dit mooie fietspad volgen tot de T-splitsing met de Maatkampsweg. 
14. Ga hier linksaf. Na enige tijd gaat u over een snelweg. 
15. In de bebouwdekom van Bornerbroek gaat u de 2-de straat rechtsaf, de Hoonbrink. 
16. Steek de voorrangsweg rechtdoor over de Eierbaan. 
17. Hier is direct een landkruis.  
18. Dit is NR-91, zie voor meer informatie boek blz. 136. 
19. Vervolg de weg en bij  4-sprong rechtsaf, de Wolbes Landen. 
20. Op soort van T-splitsing linksaf fietspad op. 
21. Fietspad gaat nu naar de andere zijde van de straat, is Columbus. 
22. Ga daarna linksaf richting pand van Bleckmann. 
23. (Tijdens testen van de route was het fietspad niet geheel klaar, ter hoogte van Bleckmann wel weer bruikbaar.) 
24. Op T-splitsing rechtsaf, blijft Columbus. 
25. Ga dan 2-straat linksaf omhoog over het kanaal. (1-ste straat loopt dood op bedrijfsterrein.) 
26. Ga over het kanaal en ga onderaan op T-splitsing rechtsaf, blijft de Hoeselderdijk. 
27. Op 4-sprong rechtsaf, de Zomerdijk. 
28. Bij soort van 3-sprong linksaf, Iemenkampsweg. 
29. Op T-splitsing linksaf en dan weer rechtsaf, de Ypeloschoolweg. 
30. Na de bocht rechtsaf, het fietspad op. 
31. Na de brug linksaf het fietspad vervolgen. 
32. Bij volgende brug rechtdoor blijven gaan. 
33. Bij kruising met Enterweg de straat oversteken en fietspad vervolgen. 
34. Bij knooppunt 91 links van u, fietspad verlaten en de brug oversteken, de Wierdenseweg. 
35. Ga daarna 1-ste fietspad rechtsaf langs de Leijerweerdsdijk. 
36. Einde fietspad op soort van T-splitsing rechtsaf fietspad op gaan. 
37. Daarna linksaf over de brug gaan, blijft nog steeds Leijerweerdsdijk. 
38. Op T-splitsing linksaf, Eversdijk. 
39. Na enige tijd is rechts een Kruisbeeld, de weg heet dan Achteresweg. 
40. Dit is NR-93, zie voor meer informatie boek blz. 138. 
41. Op 4-sprong linksaf, de Witmoesdijk. 
42. Op soort van T-splitsing rechtsaf, de Wierdenseweg. 
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43. Dan de 2-de straat linksaf, de Ypeloweg. 
44. Na enige tijd bij een Y-splitsing rechts aanhouden, de Keursweg. 
45. Op T-splitsing rechtsaf over de brug, de Hoeselderdijk. 
46. Bij T-splitsing voorrangsweg oversteken en linksaf het fietspad volgen langs de Entersestraat. 
47. Na de brug over het kanaal rechtsaf gaan en voor het kanaal linksaf gaan. 
48. Dan niet langs het kanaal blijven gaan maar links aanhouden, het Linschot. 
49. Dan 1-ste straat linksaf, de Weersweg. Hier is links een landkruis. 
50. Dit is NR-92, zie voor meer informatie boek blz. 137. 
51. Vervolg de weg en ga bij 4-sprong linksaf, de Pepershaar. 
52. Bij voorrangsweg rechtsaf via het fietspad langs de Enterseweg. 
53. Bij rotonde rechtdoor het fietspad blijven volgen langs de Bornsestraat. 
54. Na het viaduct onder de snelweg door de 2-de straat linksaf, de Tusweg. 
55. Op 4-sprong met de Joostinksdijk staat een links een Mariakapel.  
56. Dit is NR-114, zie voor meer informatie boek blz. 177. 
57. Ga nu terug naar de voorrangsweg deze oversteken en linksaf het fietspad weer vervolgen. 
58. Dan 1-ste straat linksaf gaan, de Braamhaarstraat. 
59. Na de spoorwegovergang 1-ste straat rechtdoor blijven gaan, gaat over in Lidwinaweg.  
60. U komt weer in de bebouwde kom van Zenderen. 
61. In de bebouwde kom maakt de Lidwinaweg een bocht naar rechts, deze volgen, is nu Het Hulscher. 
62. Bij de rotonde rechtdoor naar de kerk waar u begonnen bent. 


