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: versie januari 2018

-- Een afwisselende route, bos, heide en Kamp Westerbork. Deze route gaat grotendeels over wat
grotere paden die na storm en regen nog begaanbaar zijn. --

Zie trajectkaart: Start is vanaf de P. Als u voor de ingang van het museum staat gaat
u richting de infoborden midden op de parkeerplaats. Vanaf daar RA en
parkeerplaats verlaten via het pad met de borden verboden voor
gemotoriseerd verkeer. Aan het einde gaat u RA en gelijk LA.
Aan het einde van dit pad gaat u LA, dan 2e pad RA is op
de kruising. Volgende kruising RA en aan het einde
LA langs het weiland. Steeds RD lopen totdat
u voorbij het ven bent dat is links van u.
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Zie trajectkaart: Aan het einde LA.
2e pad is op de kruising RA en
vervolgens eerste kruising weer RA.
Bij steen 64 LA, u loopt opnieuw langs
een ven die is aan de linkerkant.
Langs de ven blijven lopen. Einde LA
en op de Y ook LA. Dan 1e pad RA en
op het einde weer LA. Op de kruising
RA en dan steeds RD lopen tot u bij
het fietspad bent*(zie alternatief).
Rechts is een prachtig veld. Aan het
einde fietspad oversteken en LA.*
Parallel aan het fietspad blijven lopen.
Bij de Y splitsing LA aanhouden en dan RD. U loopt nu ri het “Herinneringskamp
Westerbork”. U komt aan de achterkant binnen bij het stukje spoor. U kunt dit kamp
doorlopen. Links en rechts is allerlei info over de verschrikkingen van dit kamp.

*Alternatief zie zwarte stippellijntjes in trajectkaart -- eerste pad RA, op de
zesprong LA langs het veld blijven lopen. Aan het einde weer RA tot het fietspad. Hier LA

Zie trajectkaart: Verlaat het kamp
aan de voorkant voorbij de slagboom
en ga voor het huis RA. Op het
betonfietspad RD en dan betonfietspad
weer verlaten en RD over de
afsluitbalk. RD over twee
wildroosters*(zie alternatief). Einde pad
LA en steeds RD tot vlak voordat u
weer bij de verharde weg bent LA.
Aan het einde pad LA en gelijk RA. Op
de kruising RD. Dan RD blijven lopen
richting de P.

--* Alternatief zie zwarte stippellijntjes in trajectkaartje: Bij goed weer kunt u LA
voor het laatste wildrooster om zo langs het mooie heideveld plus ven te lopen. RA aan het
einde van het pad en dan LA einde van het pad. Dan eerste pad LA en dan einde RA en dan
eerste LA. --
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Einde van de route

Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs.
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl
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