ROUTE 6
9,3 KM

Lateraal route
Startpunt: ‘t Aahoes | Albardastraat 20
Startend bij het Aahoes gaan we
rechtsaf de Albardastraat in. We gaan
de tweede straat rechts, dit is de
Kerkweg. Aan het einde van de straat
gaan we rechtsaf de Peppellaan in.
Bij de rotonde steken we over en
gaan we rechtsaf de Heuveltjeslaan
in. Voorbij Voetbalvereniging ASV’57
gaan we direct een pad in (we lopen
rechts van het beekje). We zien aan
de rechterkant het zonnepark.
Voorbij de zonnepanelen houden we
links aan en bij het Lateraalkanaal
gaan we wederom linksaf.
Dit pad lopen we uit tot de
Westermaatweg, deze steken we
schuin over.

We vervolgen het pad langs het
Lateraalkanaal, maar dan nu aan de
rechterkant. We lopen dit pad niet
helemaal uit (je ziet de N36 al). Bij een
slootje gaan we rechtsaf en vervolgen
ons pad langs een van de zijden.

Vanaf het meest noordelijke punt
van de oude begraafplaats lopen we
niet terug naar de ingang, maar gaan
we rechtdoor langs een voetbalveld.
Voor het bruggetje gaan we
weer links.

We komen uit op de Schout
Doddestraat en gaan linksaf onder de
N36 door.

We zijn nu op de mooie ‘rode
netwerkroute’ bij Vriezenveen.
Deze volgen we helemaal tot aan de
Kanaalweg Zuid. We steken daarbij
de Aadorpweg over. Op het pad is
een houten afsluiting gemaakt, hier
‘klimmen’ we overheen.

Aan de rechterkant zien we na
ongeveer 500 meter een houten
draaihek. Hier gaan we doorheen. We
betreden nu de oude begraafplaats.
Dit bijzondere plekje is de moeite
waard om even te bekijken! Op deze
plek zijn nog vier zware veldkeien uit
de begintijd van Vriezenveen te vinden.

Bij de Kanaalweg Zuid gaan we naar
links. Voorbij het viaduct van de N36
gaat de weg over in de Albardastraat
en deze lopen we verder tot ‘t Aahoes.

Oude kerkhof
Van het vroegere dorp bleef enkel
het oude kerkhof bewaard, aan de
Schout Doddestraat. Op deze plek
zijn nog vier zware veldkeien uit de
begintijd van Vriezenveen te vinden.

