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Youth for Christ Zwolle 
Winterwandeling 2021

Wandeling (6 km)
De wandeling start bij de kruising van de Agnietenbergweg met 
de Haersterveerweg, naast restaurant De Agnietenberg. Je kunt je 
auto parkeren bij het restaurant. Je fiets kun je parkeren bij de twee 
picknickbankjes aan de rand van het bos (40 meter van de kruising aan de 
Agnietenbergweg).
Om de bonus-locatie te vinden moet je de vragen onderweg 
beantwoorden.

1.    Loop vanaf de twee picknickbankjes in noordelijke richting door de 
houtenhekken. Vervolg je weg via het lage pad (links) of de hoge 
pad (rechts) tot je weer door houtenhekken loopt.

2. Vervolg de weg over de dijk in noord-noordoostelijke richting

3. Je komt langs een omgevouwen bordje van het waterschap. 

 

 Vraag A: 
 Wat is de som van de getallen die hierop staan?
 1. 25 
 2. 26 
 3. 27 

4.  Vervolg de weg over de dijk tot het bankje zonder rugleuning, ga 
hier links de dijk af.

5.  Blijf de gele pijlen volgen tot het einde van het fietspad, ga hier 
rechts.

6. Start met de kompas-route.
 * Ga 234 meter koers 300°
 * Ga 81 meter koers 243°
 * Ga 163 meter koers 189°
 * Ga 385 meter koers 220°
 * Ga 149 meter koers 153°
 * Ga 180 meter koers 81°

7.  Vervolg de route in zuidelijke richting en blijf de weg volgen tot je 
Zwolle weer in loopt. 

8. Ga bij de kruising links

9. Ga bij het rode-bordje rechts

10. Blijf het pad volgen (bij alle kruispunten rechtdoor)

11. Je komt langs een paaltje met onder een gele pijl met zwarte rand.

 

 Vraag B: 
 Wat de kleur van de bovenste pijl?
 1. Rood 
 2. Groen
 3. Paars
 

12. Blijf het pad volgen en steek de asfaltweg over het bos in. 

13. Loop totdat je het keuzepunt van het wandelnetwerk tegen komt.

 

 Vraag C: 
 Wat is het laatste nummer van het  
 keuzepunt van het wandelnetwerk?
 1. Vier 
 2. Vijf  
 3. Zes

 

13. C is het laatste nummer van het keuzepunt van het wandelnetwerk.

14. Ga links bij hetzelfde keuzepunt.

15.  Ga bij de kruising in het bos rechtdoor en volg het bospad tot deze 
uitkomt op de weg.

16.  Vervolg je weg in noordelijke richting.

Bonuslocatie: 
Stop bij keuzepunt J62 om de bonus-locatie te vinden. Vervolg de weg 
afhankelijk van de antwoorden.

Antwoord A:
1. Steek het kruispunt over in oostelijke richting.

2. Vervolg de weg in noordwestelijke richting.

3. Ga bij het kruispunt linksaf in noordoostelijke richting.

Antwoord B:
1. Ga bij de t-splitsing rechtdoor.

2. Ga bij de t-splitsing rechtsaf.

3. Ga bij de t-splitsing linksaf.

Antwoord C:
1. Loop  250 meter in noordwestelijke richting.

2. Loop 125 meter in zuidelijke richting.

3. Loop 200 meter in oostelijke richting.

Stop bij de gedenksteen en maak een foto of selfie. Deel deze op social 
media en tag Youth for Christ Zwolle. (youthforchristzwolle)


