Alle bijzonderheden en wetenswaardigheden langs de
wandelroute zijn beschreven en digitaal beschikbaar op

www.hoekwierde.nl
QR-codes maken het mogelijk de informatie ter plaatse op te
halen met uw mobiele apparatuur (mobiele telefoon, tablet of
iPad) mits u bent verbonden met het internet. De informatie is
integraal beschikbaar maar kan ook thematisch ontsloten
worden. De thema’s zijn: historie, plantenleven, vogels, vlinders,
libellen en waterjuffers, paddenstoelen en natuureducatie voor
kinderen. De QR-codes zijn ook aangebracht op tegels bij de
Hoeksteen, onze Boomgaard, de natuurlijke speelplek, de jeu de
boulesbaan, het KWAM-kunstwerk, het Vogelbos, de Rozenboog,
de Kamperfoelieboog en de Huiszwaluwentil in 2016.

Leuk voor familie en vrienden

Overzicht QR-codes
Behorende bij de thema’s.
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REALISATIE
Naast de inzet van vrijwilligers van de EZH zijn de wandelingen
financieel mogelijk gemaakt door Groen Dichterbij en het
Streekfonds Flevoland.
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Onze wijk is gebouwd in het begin van de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Over die 30 jaar is veel te zien en te vertellen.
Wil je familie en vrienden informeren over de geschiedenis van
de wijk, over de vele bijzonderheden en over de fraaie flora en
fauna? Dan is deze wandelroute een aantrekkelijke activiteit en
zeer aan te raden.
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ONTWERP
Afterdaan, www.afterdaan.nl
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Hoekwierde en omstreken
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EXPERIMENT ZELFBEHEER

HOEKWIERDE

We zijn trots op onze wijk. Een wijk die door de bewoners
zelf wordt onderhouden en vormgegeven.
Wil je de mooiste plekjes zien en meer weten van de geschiedenis en van de bijzondere flora en fauna in onze wijk?
Maak dan gebruik van de twee gemarkeerde wandelroutes
die zijn aangegeven op nevenstaande plattegronden.
Er is een korte en een lange wandelroute uitgezet.
•
De korte, blauwe route verbindt alle bijzondere plekjes in
het Windbos en duurt zonder pauzeren ongeveer een half uur.
•
De rode route gaat langs alle bezienswaardige plekjes,
laat je de kunstwerken en alle overige bijzonderheden zien
en duurt zonder pauzeren ongeveer anderhalf uur.
De start van beide wandelroutes (S) bevindt zich bij het bankje
langs het fietspad. Tevens eindigen de beide wandelroutes op dit
punt.

Je kunt de rode wandelroute verkorten
door de kortere route (A) te kiezen,
volg dan de rode stippellijn.
De paaltjes die de wandelroutes
markeren worden op de plattegronden
aangegeven door middel van de bruine
stippen. De pijlen geven de richting van
de wandelroutes aan.
Officiële opening wandelroutes
Op 9 mei 2015 zijn de wandelroutes
officieel geopend.
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