Fietsroute langs landkruisen en kapellen

Korte beschrijving van de route om makkelijk mee te nemen.
Vertrek Thijplein Rossum
1. Vanaf het Thijplein naar de Thijstraat (kerk links) en dan naar de Father
Raatgerstraat. Hier linksaf (GOED OPLETTEN) en Boschweg volgen.
2. Aan het einde van de Boschweg rechtsaf over de Klumpersdijk.
3. Bij kruising met Tiethofweg en splitsing met Hilbertweg rechtdoor.
4. Volgende kruising met de Ootmarsumsedijk (OPLETTEN) rechtdoor.
5. Hilbertweg volgen tot de Lemseloseschoolweg en daar linksaf.
6. Bij de Lemselosestraat linksaf over de parallelweg.
7. Bij de eerstvolgende straat, de Detertweg, linksaf.
8. Aan het einde van de Detertweg zijn we weer op de Lemseloseschoolweg. Daar
rechtsaf.
9. Bij de volgende splitsing met de Glipsdijk linksaf en direct weer rechts over de
Kemperdijk (fietspad).
10.De Kemperdijk volgen en aan het einde, bij de Bentertsteeg, rechtsaf.
11.Vervolgens de Ootmarsumsedijk oversteken (OPLETTEN) en de Bentertsteeg blijven
volgen.
12.Aan het einde zijn we weer bij de Lemseloseschoolweg en hier linksaf.
13.Bij de splitsing met de Haarstraat rechtdoor en de Thijstraat volgen tot de kruising bij
de kerk.

1. Voor het tweede gedeelte van de route gaan we hier linksaf en volgen de Father
Raatgerstraat.
2. Aan het einde van deze straat rechtsaf over de Grotestraat en na 50 meter linksaf
over het Pierikspad.
3. Daarna door de tunnel en op de Esweg linksaf. Aan het einde bij de Wiekerstraat
rechtsaf.
4. Deze straat volgen en na het passeren van een aantal zijstraten komen we bij de
kruising met o.a. de Loosteresweg. Hier rechtsaf en de Loosteresweg volgen.
5. Aan het einde van de Loosteresweg komen we bij de splitsing met de Everlostraat.
Hier rechtsaf.
6. De Everlostraat volgen door het essenlandschap, met onderweg enkele zijstraten, tot
de splitsing met de Molenweg. Hier rechtdoor (GOED OPLETTEN).
7. Aan het einde van de Molenweg komen we bij de Tramweg. Hier rechtsaf.
8. Na ongeveer 70 meter komen we bij de Oldenzaalsestraat. Deze oversteken en op
het fietspad rechts.
9. Bij Roesthuis auto's zijn we weer aan de rand van het dorp Rossum bij de Grotestraat
en gaan over het fietspad linksaf.
10.Bij de volgende splitsing gaan we links en komen op de Thijstraat.
11.Op het Thijplein is het einde van de route bereikt.
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