ROUTE 5
9,3 KM

Vijver route

Bij de kruising steken we over en
blijven dit pad volgen. De vijfde vijver
is aan onze rechterkant. Aan het
einde van dit pad gaan we rechtsaf de
Weusteweg in, we blijven deze volgen
tot we een beek over steken.

Startpunt: ‘t Aahoes | Albardastraat 20
Startend vanaf het Aahoes gaan we
linksaf de Albardastraat in en lopen
door tot de brug. We steken rechtsaf
de brug over en lopen onder de tunnel
door. We wandelen de Bruglaan
helemaal uit en gaan aan het einde
over het houten bruggetje rechtsaf.
Na de onbewaakte spoorwegovergang
slaan we linksaf de parallelweg
in (deze loopt parallel aan de
Bedrijvenparksingel). Aan het einde gaat
de weg over in een fietspad, we steken
hier over en houden het fietspad rechts
aan welke onder de N36 doorloopt.
Bij de t-splitsing van dit fietspad gaan
we linksaf, de eerste vijver is aan
de rechterkant.

In de bocht van de Stouweweg steken
we schuin de weg over naar het
andere wandelpad. Op de driesprong
volgen we links het wandelpad.
De tweede vijver is nu aan onze
rechterkant. We blijven dit pad
volgen. We gaan niet over het
bruggetje, maar we volgen het pad en
wandelen om de vijver heen.
Wanneer we bij een kruising van
wandelpaden aankomen, gaan we
rechtdoor (langs het infobord van
de Stouwevijver). Na ongeveer 50
meter slaan we linksaf en volgen dit
pad. Aan het einde van dit pad steken
we de Stouweweg over en gaan het
wandelpad in.

Bij de driesprong gaan we linksaf en
houden we de eerste vijver aan onze
rechterkant. We blijven dit pad volgen
tot we bij een verhard fietspad komen
en gaan hier linksaf.
We steken de Vijverweg over en gaan
hier rechtsaf het rode fietspad in en
blijven dit pad volgen. De derde vijver
en IJsbaan Wierden zijn aan onze
linkerkant. Na het bruggetje gaan we
rechtsaf. De vierde vijver is aan onze
linkerkant. Dit pad blijven we volgen.

We gaan linksaf. Aan het einde van deze
weg steken we de Bedrijvenparksingel
over en gaan rechtsaf het fietspad in.
Daarna gaan we linksaf het zandpad
in. De N36 is nu rechtsboven ons.
Aan het einde van dit pad gaan
we rechtsaf onder de N36 door.
We steken de onbewaakte
spoorwegovergang over en vervolgen
het zandpad tot de Bruglaan.
Bij de Bruglaan gaan we linksaf
onder de tunnel door en over de
brug. We gaan vervolgens linksaf de
Albardastraat in en vervolgen deze tot
we weer bij ‘t Aahoes aankomen.

