Wandeling Wortel Kolonie
+/- 5 km

 Ga vanaf de parking tegenover De Klapekster links naar knooppunt 2. Bij knooppunt 2 ga je
linksaf richting knooppunt 10.
 Sla, na ongeveer 300 meter, het tweede wandelpad aan de rechterkant in. Verderop in de
bocht staat een herdenkingspaneel voor een gecrasht vliegtuig in 1945. Je gaat verder op
het wandelpad en aan het einde van dit pad ga je naar rechts, terug naar knooppunt 2.
 Bij het kruispunt kom je weer bij knooppunt 2 en ga je linksaf richting knooppunt 3. Iets
verder aan de linkerkant kan je even genieten van de natuur bij het Bootjesven. Wist je dat
hier vroeger de bewakers van de Kolonie kwamen zwemmen met hun gezinnen en hun
portefeuille in bewaring gaven bij een ‘colon’?
 Je zet de tocht verder en passeert knooppunt 3, op naar knooppunt 4. Bij knooppunt 4 ga je
rechtsaf het pad in richting knooppunt 19. Je komt bij een weg, pas goed op voor verkeer, je
steekt deze over en gaat verder naar knooppunt 19. Aangekomen bij knooppunt 19 ga je
rechtdoor. Op het einde van dit pad kom je bij een T-splitsing, hier ga je naar rechts.
 Een stuk verderop zie je knooppunt 17, hier ga je naar rechts, naar knooppunt 18. Soms kan
je op dit stuk geluid horen van gedetineerden die op de wandelingen fitnessen en sporten.
Aangekomen bij knooppunt 18, ga je links richting knooppunt 1. Aan het einde van dit pad
kom je weer bij de weg, hier ga je naar links en wandel je een klein stukje langs de weg, pas
goed op het verkeer.
 Op het kruispunt ga je naar rechts en dan ben je direct bij knooppunt 1. Een stukje verderop
zie je aan de linkerkant weer de parking waar je bent gestart.
 Indien de omstandigheden het toelaten kan je na de wandeling misschien nog genieten van
een versnapering bij De Klapekster of Den Bayerd?

