
 
INFORMATIE YOSEMITE OUTDOOR 
LOCATIE WYTHEMERPLAS 
 
De locatie 
Het arrangement vindt plaats in Recreatiegebied Wythemerplas. Let op Wythemerplas is 
betaald parkeren van 1 mei tot 1 oktober tussen 08.00 en 16.30 uur (€ 5,00 per auto). U 
kunt een uitrijdkaart halen op de parkeerplaats Komt u op de fiets, wilt u dan de fietsen 
plaatsen in de fietsenrekken nabij de parkeerplaats? Omdat al uw activiteiten buiten zijn 
raden wij u aan om de volgende kleding aan te trekken en/of mee te hebben: 

 Oude kleding of kleding die tegen een stootje kan 

 Een droge set kleding 

 Indien het een avondprogramma betreft: een warme trui of fleece 
 
Routebeschrijving 
 
Vanuit de richting Meppel/Amersfoort/Apeldoorn: 
Komend vanaf de A28 neemt u de afslag Zwolle Noord. Op de ringweg gaat u de N35 op  
(Ceintuurbaan) richting Heino en Raalte. Na ± 2 kilometerer (u komt onder het spoorviaduct 
door) slaat u bij de 1e verkeerslichten linksaf richting recreatiegebied Wythemerplas 
(Zalnéweg). U rijdt deze weg af totdat u het recreatiegebied op rijdt.  
 
Vanuit de richting Heino/Nijverdal (N35) 
Zodra u zwolle binnen komt rijden slaat u rechtsaf richting Recreatiegebied Wythemerplas 
(Zalnéweg). U rijdt deze weg af totdat u het recreatiegebied op rijdt. 
 
Vanuit de richting Deventer/Wijhe (N337) 
U komt op de N35 zwolle binnen gereden en slaat op het 1e kruispunt met verkeerslichten ( 
na het plaatsnaambord) rechtsaf richting Heino/Raalte (Oldeneelallee). U rijdt ± 2 kilomter 
rechtdoor totdat u recreatiegebied Wythemerplas op rijdt (u bent dan 3 kruisingen 
gepasseerd). 
 
Wythemerplas 
Op het recreatiegebied parkeert op de parkeerplaats links of rechts van de toegangsweg.  
 
Vanaf hier loopt richting het water 
afhankelijk van de activiteit treft u 

onze medewerkers bij de  aan.  
De locatie is ook herkenbaar aan 
onze beachvlaggen. 
 
Belangrijk 
Het deelnemen aan de door ons 
georganiseerde activiteiten is op 
basis van eigen risico. Raadpleeg 
onze algemene voorwaarden voor 
meer informatie. 


