
Vanaf ‘t Aahoes gaan we linksaf de 
Albardastraat in. Terwijl we deze 
straat aflopen gaat hij over in 
de Sluisweg.

In de bocht gaan we rechtsaf (via 
het fietspad) de brug over. We 
zijn nu op de Dollegoorweg. Bij de 
verkeerslichten van het fietspad 
steken we over en vervolgen deze 
weg. Daarna gaan we linksaf de 
Schuilenburglaan in en lopen onder 
de spoorbrug door.  

We steken de kruising over en blijven 
de Schuilenburglaan volgen. Na het 
laatste bedrijf gaan we rechtsaf het 
zandpad in langs het houten hek met 
het bord Schulenborg. 

Halverwege het pad houden we 
rechts aan en vervolgen het zandpad.  
We lopen langs Dierenopvang ’t 
Noordbroek, vervolgen het zandpad 
en gaan linksaf.

Na het weiland aan onze linkerkant 
gaan we links een smal bospaadje in 
en lopen deze uit tot aan de 
Schuilenburglaan. Halverwege dit pad 
zie je rechts het burchtterrein.

We gaan rechtsaf de Schuilenburglaan 
in en lopen deze helemaal uit. Daarna 
nemen we het pad dat naar boven 
gaat. Via de Wierdense Brug steken 
we het Twentekanaal over. Hierna 
volgen we het pad naar beneden en 
gaan we linksaf de Badweg in.

We gaan bij de T-splitsing links en 
gelijk weer de eerste weg rechts (F35). 
Vanaf de F35 nemen we de eerste 
afslag naar de Almelosestraat. 

Bij het eerste woonhuis gaan we 
rechts het zandpad in (links van het 
water, langs het hek). Aan het einde 
van dit mooie wandelpad gaan we 
rechtsaf de Aadorpsweg in. 

Na de tunnel gaan we linksaf het 
wandelpad in, voor de vijver gaan we 
rechtsaf. We vervolgen het pad langs 
de vijvers en we houden de vijvers 
aan onze linkerkant. Bij de driesprong 
gaan we rechtsaf en steken schuin de 
Aadorpsweg over naar het fietspad. 

Schulenborg route

ROUTE 2
10,3 KM

Startpunt: ‘t Aahoes   |   Albardastraat 20

We gaan bij het eerste pad rechtsaf, 
dit fietspad gaat onder de viaduct 
van de N36 door. Het fietspad gaat 
over in de parallelweg. We passeren 
Point West links van ons en we blijven 
de parallelweg volgen. Verderop 
zien we rechts een onbewaakte 
spoorwegovergang en deze steken 
we over. We lopen langs het 
oorlogsmonument van Aadorp.
 
We gaan het houten bruggetje over 
en daarna direct rechtsaf het zandpad 
op.  We volgen dit pad langs de beek 
tot voorbij IJsbaan Wintervreugd en 
lopen over het bruggetje.  

Aan het einde van dit pad gaan we 
linksaf onder de spoorbrug door en 
volgen het zandpad, deze gaat over in 
een verharde weg. Aan het einde van 
deze weg gaan we rechtsaf de brug 
over. Op de Albardastraat gaan we 
linksaf tot aan het Aahoes. 

IJsvereniging Wintervreugd 
bestaat al sinds 1962 in Aadorp!


