
We starten deze kortere route vanaf 
het informatiebord bij ‘t Aahoes. 
Dit bord bevat buiten deze route 
van het Wandelnet Twente ook 
informatie over knooppunten van het 
Fietsnetwerk en bijzondere weetjes. 
We lopen de Albardastraat op richting 
de brug. Deze steken we over.

Na het tunneltje gaan we rechtsaf de 
Parallelweg in, dit wordt een zandpad.
Verderop aan de linkerkant is een 
beekje, we gaan direct voorbij de 
beek linksaf.

Aan het einde van dit pad gaan 
we linksaf de Iepenweg Zuid in 
en steken bijna schuin over naar 
het kleine bospaadje (voorbij het 
elektriciteitskastje). Dit paadje blijven 
we volgen tot we de beek zien en 
houden links aan tot het 
houten bruggetje. 

We steken het bruggetje over en gaan 
dan linksaf langs het water.  Bij het 
hekwerk van Van Merksteijn blijven 
we het paadje langs het water volgen. 

Aan het einde van dit paadje 
vervolg je linksaf het brede zandpad 
(Sluisweg). Aan de rechterkant zien 
we het Twentekanaal. We lopen dit 
pad helemaal uit, we komen onder 
de spoorbrug door en langs de sluis, 
hier wordt het een geasfalteerde weg. 
Bij de brug staat een mozaïekbankje, 
gemaakt door inwoners van Aadorp.

Aan het einde gaan we rechtsaf over 
de brug en gaan we weer linksaf 
de Albardastraat in tot aan het 
informatiebord bij het Aahoes.

Mooi Aadorp route

ROUTE 8
4,5 KM

Startpunt: ‘t Aahoes   |   Albardastraat 20

informatiebord

Social sofa
Gemaakt door en 
voor Aadorpers

In 2014 kregen leerlingen van 
groep 7 en 8 van Gerrie Folbert de 
opdracht om een tekening te ma-
ken met als thema Aadorp. Samen 
met Ineke Pezie is een ontwerp 
gemaakt. 

Het bankje is door zeker 25 dames 
beplakt die roulerend vele uren 
aan het bankje hebben gewerkt in 
de schuur van familie De Lange. 

Het bankje is door de wethouder, 
vrijwilligers en leerlingen, van de 
(toen nog) beide scholen, 
feestelijk geopend.


