
Vanaf ’t Aahoes gaan we linksaf de 
Alberdastraat in. Deze lopen we af tot 
we aan onze linkerkant een zandpad 
zien (voorbij Bouwbedrijf Asteleyner).

We vervolgen onze route via het 
zandpad en gaan daarna rechtsaf de 
Wilgenstraat in. Aan het einde van de 
Wilgenstraat gaan we linksaf. 

We zijn nu op de Aadijk. Bij het 
kruispunt steken we de Plesmanweg 
over en blijven de Aadijk volgen. 

Bij de driesprong houden we links 
aan. Zodra we de zonnepanelen 
gepasseerd zijn gaan we linksaf het 
zandpad op. Dit pad lopen we af tot 
aan de beek.

Bij de beek gaan we rechtsaf en 
volgen het zandpad tot aan het stenen 
bruggetje, deze steken we over en 
gaan meteen rechtsaf.

Bij de Almeloseweg slaan we rechtsaf.  
We steken de Aadijk over en zien de 
nieuwe villawijk. Vanaf het fietspad 
kunnen we rechtsaf het pad nemen 
tussen de woningen in. 

Voorbij huisnummer 11 en 12 komen 
we bij een ‘kruispunt’. Hier gaan we 
linksaf. In de bocht nemen we het 
paadje ‘rechts’ tussen de bomen en 
gaan dan direct weer rechtsaf. 

Links en rechts zien we de panden van 
het Meulenbelt.

We volgen het paadje met het 
bordje ‘knooppunt 51’, we komen 
op een prachtig wandelpad met aan 
weerszijden mooie bomen! Aan het 
einde gaan we rechtsaf, dit is 
de Bleskolkweg. 

Neem de eerste geasfalteerde afslag 
rechts, we lopen langs het gebouw 
van de Armeense Scoutinggroep. 
Aan het einde steken we over en 
gaan rechtsaf de Burgemeester 
Schneiderssingel in. 

Aan het eind van de weg gaan we 
links de Aadijk in. Deze weg blijven we 
volgen totdat we weer bij de kruising 
zijn. We steken de Plesmanweg over 
en lopen terug richting het Aahoes.

Zonnepark Route

ROUTE 3
8,5 KM

Startpunt: ‘t Aahoes   |   Albardastraat 20

Zonnepark
Aadijk - Almelo

Sinds mei 2019 zijn hier ruim 
120.000 zonnepanelen geplaatst. 
Ook biedt het Zonnepark ruimte 
aan het plaatsen van bijenkasten 
die worden beheerd door imkers 
uit Almelo en omgeving.  

Bovendien zijn er ook 
insectenhotels te vinden die 
onderdak bieden aan verschillende 
soorten insecten. Inmiddels zijn 
hier al veel wilde bijen en zelfs 
egels gespot!


