
Startend bij ‘t Aahoes lopen we 
links langs ‘t Aahoes de Eikenlaan 
in. Aan onze linkerkant zien we de 
parkeerplaats van de Aakerk. We 
lopen de Eikenlaan helemaal uit. 
Aan het einde gaan we rechtsaf te 
Peppellaan in.
 
Bij de rotonde steken we over en gaan 
we rechtsaf de Heuveltjeslaan in, deze 
gaat over in een fietspad. We lopen 
nu Almelo binnen, vanaf de kruising 
wordt het de Plesmanweg. Deze weg 
blijven we vervolgen.

Voorbij de beek De Hollandergraven 
gaan we linksaf het pad in en volgen 
we de beek. Bij de Bleskolksingel gaan 
we linksaf tot aan de verkeerslichten.

Bij de verkeerslichten steken we 
rechtsaf de weg over. We lopen een 
klein stukje naar links en gaan daarna 
direct weer rechtsaf de Dikkersweg in. 
We lopen het bruggetje over en gaan 
vervolgens linksaf het zandweggetje 
in. We lopen nu weer langs 
de Hollandergraven.

Bij het hek Landgoed Huize Almelo 
houden we het pad links aan en lopen 
het landgoed in. We vervolgen het 
pad en blijven dit rechts aanhouden. 

We komen bij een open plek in het 
bos, hier lopen we rechtdoor. We zien 
het asielzoekerscentrum voor ons en 
passeren deze vervolgens links langs 
het hek. 

Aan het einde van dit pad komen 
we bij de Vriezenveenseweg en deze 
steken we over. Vervolgens gaan we 
linksaf richting de verkeerslichten. 

Bij de verkeerslichten steken we over 
en gaan linksaf om opnieuw via de 
verkeerslichten de Vriezenveenseweg 
over te steken. Hierna gaan we 
rechtsaf; de Armeense kerk is aan 
onze linkerkant. We vervolgen 
deze weg tot we bij het 
Lateraalkanaal aankomen. 

We steken het kanaal over en gaan 
daarna links het pad op. Aan het 
einde van dit wandelpad komen we 
uit op de Westermaatweg en gaan 
hier linksaf. 

Hollandergraven route

ROUTE 1
8,9 KM

Startpunt: ‘t Aahoes   |   Albardastraat 20

Bij de rotonde steken we over naar de 
Peppellaan. We gaan de tweede weg 
linksaf de Eikenlaan in. Daarna gaan 
we rechtsaf de Acacialaan in. Bij de 
kruising gaan we rechtsaf (Eikenlaan) 
en lopen richting het Aahoes.

Armeense kerk


