
Vanaf ‘t Aahoes gaan we linksaf de 
Albardastraat in en lopen door tot de 
brug. We steken rechtsaf de brug over 
en lopen onder de tunnel door.

Voorbij de tunnel nemen we de 
Parallelweg rechtsaf, dit wordt een
zandpad. Deze onverharde weg blijven 
we volgen. Voorbij het elektriciteitshuisje 
steken we de onbewaakte 
spoorwegovergang over. Dit pad gaat 
later over in een geasfalteerd pad.

We lopen onder de viaduct N36 
door en blijven dit pad volgen 
richting Vriezenveen. Aan het einde 
van dit pad slaan we rechtsaf de 
Wierdenseweg in en we vervolgen 
deze weg tot aan de brug. 

Aan het einde slaan we rechtsaf de 
Hammerweg in en gaan de brug 
over. Direct over de brug gaan we 
rechtsaf de Kanaalweg Zuid in. Op 
de hoek zien we het karakteristieke 
pand van voormalig Restaurant en 
zalencentrum Zandwijk.

Net voordat we Vriezenveen
uitlopen gaan we linksaf het 
wandelpad in, het Lateraalkanaal 
bevindt zich aan onze rechterzijde. 

Aan het einde van dit pad steken we 
de Aadorpweg over en vervolgen het 
wandelpad tot aan de volgende brug. 

We gaan rechtsaf de brug over, dit is 
de Westerweilandweg. We vervolgen 
deze weg en gaan met de bocht 
mee naar rechts. Bij de T-splitsing 
gaan we linksaf onder het viaduct 
door en lopen een  klein eindje over 
het fietspad. Daarna steken we de 
Aadorpweg over zodat we op de 
Parallelweg uitkomen. 

Aan de linkerkant nemen we het 
wandelpad links van de bomen. Aan 
het eind van dit pad gaan we linksaf 
de Albardastraat in en lopen deze uit 
totdat we weer bij het Aahoes zijn. 

Vjenne route

ROUTE 4
10 KM

Startpunt: ‘t Aahoes   |   Albardastraat 20

Restaurant en zalencentrum
Zandwijk

Tot aan de gemeentelijke herindeling 
in 2001 maakte Aadorp deel uit 
van de gemeente Vriezenveen. Na 
deze herindeling werd Aadorp bij de 
gemeente Almelo ondergebracht en 
werd gemeente Vriezenveen gewijzigd 
naar gemeente Twenterand


