NIVON WANDELPROGRAMMA
JUNI 2021 – SEPTEMBER 2021
ALGEMENE REGELS:
- In januari houden we een gezamenlijke vergadering om afspraken te maken en
ideeën uit te wisselen. NIVON leden betalen €3 en niet-NIVON leden €5.00
contributie per jaar. Hiervoor krijg je het wandelprogramma toegestuurd.
- Voorstellen voor wandelingen zijn heel erg welkom (korte woensdag
wandelingen rond 8km, lange zondag wandelingen rond 15km)
- Gelegenheids-wandelaars betalen €1.00
- Als je op een ander punt bij de wandeling aanhaakt, laat dit dan tijdig aan de
begeleider van de wandeling weten zodat ze naar je uit kunnen kijken.
- We reizen met het OV, dus denk altijd aan je OV-chip kaart en je mondkapje.

Zondag 27 Juni Wandelen van IJmuiden naar Haarlem.
Verzamelen: Busstation Haarlem voor bus 385 vertrekt 9.59uur.
Aankomst halte Dennenkoplaan om 10.27.
Begeleiding: Angela Jarms tel 06 53689816
Woensdag 14 juli. Omgeving Castricum 8km
Verzamelen: Haarlem centrale stationshal 9.20uur
Reis: Vertrek Haarlem NS Sprinter 9.31uur. Aankomst Castricum 10.00uur.
Neem daar de trap aan de achterkant van het station = uitgang naar museum Huis van
Hilde. Terugreis vanaf station Castricum.
Begeleiding: Meia Bartelman tel: 06-22985962
Omschrijving: wandeling vanaf station Castricum over landgoed Dijk en Duin + stukje bos
van Castricum
Zondag 25 Juli. Zandwaaier (Kennemerduinen) naar Parnassia
Verzamelen: station Haarlem voor bus 81. Vertrekt om 10.07uur
Aankomst Zandwaaier Zeeweg 12 Overveen 10.18uur
Begeleiding: Truus Eeken 06 18943228
Woensdag 11 Augustus. Amsterdamse waterleiding duinen vanuit Oase
verzamelen NS station Haarlem om 9.15u grote hal,
trein spoor 4 om 9.25 (Den Haag CS) naar Heemstede Aerdenhout.
Daar stappen op buslijn 9 (richt.V'zang dorp), uitstappen Halte Waterleiding.

Naar startpunt Oase. Dagkaart voor deze duinen in automaat. Vertrek wandeling ca.
kwart voor 10.
Je kunt ook met eigen vervoer komen.
Begeleiding: Henrientte Bitter 06-23008662
Omschrijving: Wandeling door open en door beschaduwd gebied. Met koffie bij
Panneland ca. 10 km.
zondag 29 augustus Bijlmer NS, Diemerbos, Diemen 16 km
verzamelen Haarlem NS 09.40 OF Bijlmer Arena NS 10.35 voor de AH to go
vertrek: trein 09.46 overstap Asd CS 10.19 (sprinter naar Rttrdam CS) aankomst
Bijlmer Arena 10.34
Begeleiding: Vrank Prins 06-46836134
Horeca: aan het begin en op 1/3 van de wandeling.
Omschrijving: We lopen eerst door de groenstroken van de Bijlmer en komen daarbij
ook langs het monument van de Bijlmerramp “de boom die alles zag”. Nadat we de
Weespertrekvaart zijn overgestoken komen we in het Diemerbos. Met de aanleg hiervan
is men in 1990 begonnen, het is dus een vrij nieuw bos. We lopen ook stukjes langs het
Amsterdam-Rijnkanaal voordat we via de moderne wijk Diemen Noord beginnen bij ons
eindpunt Diemen NS komen.

woensdag 8 september Vijfhuizen, de Groene Weelde, Boseilanden, Bennebroek
verzamelen: Bushalte Vijfhuizen van bus 300, om 10.00uur.
Zorg dat je in een bus stapt die op tijd bij deze halte is, volgens OV9292 doet de 300
er vanaf het NS station (bushalte K) 16 minuten over. Bus 300 rijd elke 7 minuten. Je
kunt natuurlijk ook op een van de tussenliggende haltes opstappen.
Begeleiding: Vrank Prins 06-46836134
Horeca: na ruim 3 km bij het Pannenkoekenpaviljoen.
Omschrijving: We hebben een deel van deze wandeling al in oktober 2017 gelopen. Toen
was men bezig met de aanleg van een 380 Kilovolt hoogspanningsleiding en konden we het
stuk waar deze wandeling nou net om draait, langs de zgn. boseilanden niet belopen. Dat
kunnen we nu dus wel.
In Bennebroek stopt er op de Heereweg om het kwartier een bus naar de
Tempelierstraat > Haarlem NS.
13 – 17 September wandelvakantie Steensel

