Bloemenweidewandeling
Week van de Bij
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Vertrek

Bloemenweidewandeling
Vertrek: parking WZGA campus De Vrijheid - Vrijheid 100
Traject: 6 km

Voor de wandeling ga je langs rechts naar de achterkant van de WZGA. Je vervolgt de weg
langs de achterkant van het gebouw en wandelt voorbij de vijver. Wandel rechtdoor en ga via
het laatste verharde pad (rechterkant) in de tuin van de WZGA. Je houdt het pad rechts aan
tot je aan de straat Bellekens bent. Je slaat rechts af richting Kooiman. Net voor de paaltjes
sla je links af het zandpadje in tot aan wandelknooppunt 58.
Je vervolgt de weg via volgende wandelknooppunten: 58-31-35-36.
Nadat je knooppunt 36 bereikt hebt, ga je richting knooppunt 37, maar sla de eerste straat
links in voor de academie. Sla het padje in tussen de speeltuigen. Daar bevindt zich een
bloemenweide in de beeldentuin van de academie. Keer om en wandel terug tussen de
speeltuigen. Sla links af na de speeltuin. Zet de weg verder via wandelknooppunt 37 en
vervolgens 38.
Nadat je knooppunt 38 bereikt hebt, ga je naar rechts. Aan de T-splitsing sla je links af. Je
houdt deze weg aan en slaat links een verhard pad in richting de sportvelden (gelegen tussen
huisnummers 67 en 69). Sla het eerste pad links in tussen de sportvelden. Op het einde van
de weg, sla je rechts af. Je zet de wandeling verder naar wandelknooppunt 39.
Aan wandelknooppunt 39 sla je links af richting knooppunt 48. Aan de grote baan sla je rechts
af en ga je de eerstvolgende straat links in (richting zwembad). In die straat neem je het
eerste zandpad rechts naast ‘Houthandel Jacobs’. Je gaat door het kerkhof en wandelt het
ten einde. De bloemenweide bevindt zich ter hoogte van de ‘hoofdingang’ aan de
rechterkant. Je gaat buiten het kerkhof naar links en slaat links Potoven in. Via Ouwer en
Vloedlaan vervolg je de weg via wandelknooppunt 48.
Je vervolgt de weg via volgende wandelknooppunten: 48-49-50-51-67.
Na knooppunt 67 ga je rechtdoor richting Delhaize tot aan Vrijheid. Het eindpunt (WZGA)
bevindt zich aan de linkerkant.
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