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7. Wandelroute
 Aalden - Zweeloo



Oud-Aalden

Aalden - Zw)loo

1. Volg vanaf W36 de knooppuntenroute 

 richting W54. Na de bocht naar links 

 zie je rechts een kunstwerk. 

 Stichting Aelder Hooghe Kunsten heeft 

 dit kunstwerk, de Hooghe Aelder, gemaakt 

 door Nico Kamborg, in 2007 gerealiseerd. 

 Dit was in het kader van het project ‘Kunst 

 schrijft geschiedenis’. Na vijf jaar was het 

 beeld zodanig aangetast, dat besloten 

 werd om er een Drentse draai aan te 

 geven. Onder de naam Brink-wisselkunst 

 wil de stichting om de paar jaar een ander 

 kunstwerk op deze plek neerzetten.

2. Let op: ga in de bocht, bij het bord 

 ‘Na 150 m einde weg’ rechtdoor het 

 zandpad op. Negeer hier de pijl 

 naar rechts. 

 Links zie je een eeuwenoude boerderij, op 

 Oud Aalden 8, die door vele kunstenaars 

 op doek is vastgelegd. 

Alternatieve route

Je kunt ervoor kiezen een extra lus om de 

Aalder-es te lopen. Loop dan door tot het 

eind van het zandpad. Sla hier rechtsaf en 

ga met de bocht mee naar rechts. Negeer 

hier de pijl naar W55, die aangeeft dat je 

terug moet lopen. Loop gewoon door en je 

komt uit bij W55. Ga rechtdoor naar W54; 

je bent weer op de route.

3. Neem het eerste zandpad rechts, het 

 Lesturgeon Laantje. Ga aan het eind 

 bij W55 rechtsaf naar W54. 

 Tussen W55 en W54 liggen de open tuinen 

 van Tuinarchitect Wilfried Reuvers. 

 Neem gerust een kijkje; de tuin is gratis 

 toegankelijk en het gehele jaar open.
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1. Volg vanaf W36 de knooppuntenroute 

richti  W54 Na de bocht naar links

eind van het zanandpad. SlSlSla a hier rechtsaf en 

ga met de bocht mee naar rechts. Negeer 

Deze wandeling voert langs de prachtige brink van Aalden met zijn oeroude 

eiken, het historische Oud-Aalden en door de madelanden rond Zweeloo. 

Madelanden zijn veenachtige hooilanden, kenmerkend voor een beekdalgebied. 

In Oud-Aalden staan veel Saksische boerderijen en het is een beschermd 

dorpsgezicht, met klinkerweggetjes en oude appel- en perenbomen. 

Startlocatie

W36, bij Koemarsendrift 1a 

in Aalden

Parkeerplaats

Bij knooppunt W36 in de berm

Wandelafstand

5,7 kilometer

alternatief 7,9 kilometer

Horeca

Zowel in Aalden als in Zweeloo 

is horeca aanwezig
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De molen in Aalden

Joodse begraafplaats - Oosterhesselen

Leo Kaldenbach

4. Ga op de kruising rechtdoor, 

 weer terug Oud-Aalden in. 

5. Sla op de volgende kruising rechtsaf. 

 Hier kwam je eerder langs, maar ga nu 

 direct hierna weer rechtsaf. 

 Even verderop staat aan de rechterkant 

 een kunstwerk in de tuin. Wanneer je op 

 de juiste plaats en hoogte staat, ontdek 

 je de letter S, vormgegeven door Aaldenaar 

 en graficus Leo Kaldenbach. Kijk je verder, 

 dan zie je de Aelder Esch waar dit 

 kunstwerk naar verwijst.  

6. Ga naar W53. Steek de Hoofdstraat over 

 en vervolg de route. 

7. Loop links om de Jantina Helling-

 molen, met de molen aan je 

 rechterhand, naar W52. 

8. Ga aan het einde bij de Gelpenberg 

 linksaf. Loop bij de splitsing links de 

 doodlopende weg in. Neem halverwege 

 het eerste bospad rechts, steek de weg 

 over en blijf het bospad volgen.

9. Sla aan het eind linksaf naar W66.

10. Ga bij W66 rechtsaf naar W50. 

 Volg de pijlen van het 

 wandelknooppuntennetwerk.

11. Bij W50 sla je rechtsaf, daarna neem je 

 het eerste pad rechts naar W51. Vervolg 

 de route richting W33.

12. Je komt uit bij het parkeerterrein 

 van Zwembad Zweeloo, Hoofdstraat 2a

 in Zweeloo.

13. Het parkeerterrein is het einde 

 van deze route.
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