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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/. 
U kunt de route ook in twee delen fietsen. Zie hiervoor in de route de aanwijzingen. 
U kunt de route in één keer fietsen van 64 km. Wilt u het twee keer doen dan kunt u het eerste deel starten bij de 
Praxis aan de Marconistraat. U begint dan gewoon bij punt 1 en volgt de verkorte route, deze is dan 42 km. 
Voor tweede deel kunt u starten bij de de sporthal “de Ransuil” van Geesteren, Vinckenweg 12, deze is dan 28 km. 
Voor route.nl app nr: 1404617 Kapellenroute-6 totaal. 

 
Kapellen en landkruisen route-6 totaal. 
 
Deze route begint in Tubbergen bij de Praxis aan de Marconistraat. 
 
1. Ga links langs de Praxis de Marconistraat in. 
2. Op T-splitsing rechtsaf, de Nobelstraat in. 
3. Volgende T-splitsing linksaf, de L. Van Bönninghausenstraat in 
4. Op 4-sprong rechtsaf, de Industriestraat in. 
5. Op 4-sprong linksaf, de Boskampstraat in deze gaat over in Vosmeerstraat. 
6. Bij T-splitsing rechtsaf, de Maatweg in. 
7. Bij soort van 4-sprong rechtdoor de Prins Bernhardstraat in. 
8. Volgende T-splitsing even rechtsaf naar een landkruis links aan de Huyerenseweg. 
9. Dit is NR-74, zie voor meer informatie boek blz. 115. 
10. Keer om en vervolg de Huyerenseweg, ga via de fietstunnel onder de voorrangsweg door. 
11. Ga bij de waterzuivering linksaf, blijft Huyerenseweg. 
12. Na 1700mtr rechtsaf, blijft nog steeds de Huyerenseweg. 
13. Ga in Geesteren de 1-ste straat linksaf, de Harmelinksweg. 
14. Dan 2-de straat rechtsaf, de Zurinkstraat en direct weer linksaf de Broenenstraat in. 
15. Ga bij de volgende twee 4-sprongen rechtdoor. 
16. Bij volgende soort van 4-sprong, met kleurrijke palen, met de Vriezeveenseweg rechtsaf.  
17. Aan de linkerzijde is straks een Mariakapel in de tuin van de pastorie. 
18. Dit is NR-88, zie voor meer informatie boek blz. 133. 
19. Fiets nu voor de kerk langs en ga linksaf, aan de rechterkant van de kerk is een landkruis tegen de muur geplaatst. 
20. Dit is NR-87, zie voor meer informatie boek blz. 132. 
21. Draai om en ga terug richting de voorzijde van de kerk en ga dan linksaf, de Dorpsstraat in. 
22. Ga in de bocht mee naar links met de Dorpsstraat. 
23. Bij fietspad gaat deze over in Denekamperweg. 
24. Na enigetijd gaat u bij de rotonde rechtdoor op het fietspad. 
25. Fietspad kruist nu de straat en gaat verder aan de linkerzijde, ga richting Vasse. 
26. Ga dan de 1-ste straat linksaf en direct weer rechtsaf, de Kronkelbeekweg in. 
27. Op soort van 4-sprong rechtsaf, de Lemscheweg in. 
28. Na 2 km. op derde 4-sprong linksaf, dit is de Elsweg. (Dit is een betonnen straat.) 
29. Volgende 4-sprong weer linksaf, de Veendijk in. 
30. Na enige tijd is rechts een inrit naar Veendijk nr. 43.  
31. Ga daar in want hier is verderop een landkruis net voorbij het huis in de tuin. 
32. Dit is NR-118, zie voor meer informatie boek blz. 182. 
33. Ga terug naar de Veendijk en ga rechtsaf. 
34. Op 4-sprong linksaf, de Oude Uelserdijk. 
35. Volgende 4-sprong rechtsaf, de Wanmakersweg. 
36. Op T-splitsing linksaf de Manderveenseweg, rechts is een Mariakapel. 
37. Dit is NR-83, zie voor meer informatie boek blz. 126. 

http://www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl/
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38. Ga 1-ste straat rechtsaf, de Pöttersweg, deze gaat over in Vasserdijk. (Dit is een lange kaarsrechte weg.) 
39. In de eerste bocht is rechts een oprit naar de nr’s 14 en 14a. Op deze oprit is na 30 mtr. Een landkruis rechts. 
40. Dit is NR-117, zie voor meer informatie boek blz. 181. 
41. Op T-splitsing met de Beltweg linksaf, blijft de Vasserdijk. 
42. Dan 1-ste straat linksaf, de Langehoutsweg. 
43. Op 4-sprong linksaf, de Hardenbergerweg. 
44. Dan 1-ste straat rechtsaf, de Bothofweg. 
45. Hier is  straks links een klein landkruis. 
46. Dit is NR-86, zie voor meer informatie boek blz. 130. 
47. Daarna rechtsaf, de Wierenseveldweg in. 
48. Op T-splitsing rechtsaf, de Ossendijk in. 
49. Volgende T-splitsing weer rechtsaf, blijft Ossendijk. 
50. Bij voorrangsweg oversteken en linksaf het fietspad volgen. 
51. Dan rechtsaf Langeveen in, de Hardenbergerstraat, hier staat links een landkruis. 
52. Dit is NR-85, zie voor meer informatie boek blz. 129. 
53. Ga na ong. 1200mtr rechtsaf de Kerklaan in. 
54. Aan het eind linksaf voor de kerk. 
55. Links voor de begraafplaats is een Mariagrot. 
56. Dit is NR-84, zie voor meer informatie boek blz. 128. 
57. Fiets nu verder tussen kerk en begraafplaats door. 
58. Op T-splitsing linksaf, is de Grensweg. 
59. Volgende T-splitsing rechtsaf, de Hardenbergerweg. 
60. Ga 1-ste fietspad linksaf in en dan door de fietstunnel, Langehaarsweg. 
61. Na de tunnel linksaf, fietspad langs de Gravenlandweg. 
62. Blijf dit fietspad aan de linkerzijde volgen tot eind. 
63. Ga bij Gravenlandweg 20 - 20a linksaf een onverharde weg in. 
64. Deze gaat over in een fietspad, voorzichtig deze is nogal hobbelig. 
65. Pad gaat over in stoeptegels vlak langs drukke weg. 
66. Op soort van T-splitsing rechtsaf, de Heppenweg. 
67. Tussen de gebouwen door en daarna haaks linksaf gaan. 
68. Aan het eind bij de Molenbergstraat rechts aanhouden. 
69. Ga in de haakse bocht mee naar rechts, is dan Balkenbeltsweg. 
70. Na ong. 1500 mtr. linksaf de Vlierakkersweg in. 
71. Dan 1-ste straat rechtsaf, de Vermolenweg in. 
72. Ga op een gegeven moment met het asfalt mee naar links, blijft Vermolenweg. 
73. Na de brug over de Itterbeek rechtsaf, de Bragersweg. 
74. Voor bruggetje rechtsaf langs de beek, de Koelenbeekweg. 
75. Daarna linksaf oversteken over de beek, dit is de Delenweg. 
76. Op T-splising oversteken en rechtsaf fietspad langs de Vriezenveenseweg volgen.  
77. Einde fietspad naar rechts oversteken en het fietspad Vriezenveen in volgen. 
78. Einde fietspad straat vervolgen en in de bocht linksaf gaan, de Oosteinde. 
79. Dit is een lange straat want pas na 1800 mtr. gaat u onder het viaduct van de N36 door. 
80. Enige tijd na het viaduct is rechts een kerk, daar is een Mariagrot links voor de kerk. 
81. Dit is NR-90, zie voor meer informatie boek blz. 135. 
82. Ga terug naar de straat en ga rechtsaf. 
83. Op de rotonde gaat u linksaf, de Almeloseweg. 
84. Deze straat gaat met een haakse bocht naar links, u moet rechtdoor blijven gaan en de Almeloseweg vervolgen. 
85. Blijf deze weg steeds rechtdoor volgen zolang deze Almeloseweg blijft heten, gaat over in fietspad. 
86. U komt onder een viaduct door en komt na enige tijd bij een rotonde. 
87. Ga hier linksaf, de Oostermaatweg in. 
88. U komt nu over een viaduct. 
89. Ga daarna bij de 2-de 4-sprong rechtsaf, de Boslandweg in. 
90. Op T-splitsing rechtsaf, de Weitenmansweg in. 
91. Voor de brug linksaf, dit is de Mooie Vrouwenweg. 
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92. Blijf deze weg steeds volgen (gaat deels over in fietspad) tot een 3-sprong met de Demmersweg. 
93. Ga hier rechtsaf en direct weer linksaf met de bocht mee, blijft de Mooie Vrouwenweg. 
94. Bij voorrangsweg , Ootmarsumsestraat, oversteken en linksaf gaan via het fietspad. 
95. Bij de kerk in Mariaparochie linksaf bij de verkeerslichten, de Tubbergerweg/Almeloseweg in. 
96. Links naast de kerk is bij de begraafplaats een grote Mariakapel. 
97. Dit is NR-101, zie voor meer informatie boek blz. 101. 
98. Op een gegeven moment moet u het fietspad op. 
99. Na einde fietspad 2-de straat linksaf, de Populier in. 
100. Deze meegaan naar rechts en is dan de Haarbrinksweg. 
101. Aan het eind linksaf gaan het fietspad volgen langs de Haarbrinksweg. 
102. Na ong. 850 mtr. is links bij een oprit naar huis met grote schuur een Mariakapelletje, is moeilijk te zien. 
103. Dit is NR-115, zie voor meer informatie boek blz. 179. 
104. Bij 4-sprong na ijsbaan “’t  Landriet” rechtsaf de Hamveldsweg in gaan. 
105. Ga dan 1-ste weg rechtsaf, dit is een fietspad.  
106. Einde fietspad rechtdoor, de Hunzeweg weer een fietspad op. 
107. Bij voorrangsweg rechtdoor, is dan Weversweg blijf deze logisch volgen. 
108. Op 4-sprong linksaf, de Hagweg. 
109. Op T-splitsing linksaf, de Roombergweg. 
110. Volgende T-splitsing linksaf via het fietspad langs de Kloosteresweg. 
111. Hier staat een landkruis. 
112. Dit is NR-71, zie voor meer informatie boek blz. 109. 
113. Op 4-sprong rechtsaf, de Steenkampsweg. 
114. Bij voorrangsweg oversteken en linksaf via het fietspad langs de Ootmarsumsestraat. 
115. Dan derde weg linksaf, de Herinckhaveweg een onverharde weg. 
116. Deze langs het kasteel logisch volgen tot voorrangsweg. 
117. Hier voorzichtig oversteken en rechtsaf via de parallelweg gaan. 
118. Dan 1-ste weg linksaf via het fietspad, de Lansinksweg. 
119. Bij de grote eik, de Kroezeboom, is een Mariakapel. 
120. Dit is NR-72, zie voor meer informatie boek blz. 110. 
121. Vervolg het fietspad. 
122. Bij 4-sprong linksaf, de Wieschertweg.  
123. Dan 1-ste straat linksaf, de Hekkertsweg. 
124. Bij T-splitsing rechtsaf de parallelweg. 
125. Als de parallelweg naar rechts afwijkt van de straat is links een Mariabeeld. 
126. Deze is aan de andere kant van de straat aan de boom bevestigd in een hoten kapelletje. 
127. Dit is NR-73, zie voor meer informatie boek blz. 113. 
128. Volg nu weer de parallelweg. 
129. Aan het eind bij voorrangsweg rechtsaf. 
130. De weg gaat naar links en daarna weer naar rechts. 
131. Voor “Jabe” met de bocht meegaan naar links. 
132. Links is straks weer de Praxis waar u begonnen bent. 


