NIVON WANDELPROGRAMMA
Maart 2022 – Juni 2022
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
maart

Potje Vechten?!?
Houten, Utrecht Lunetten NS 16,6 km..
Verzamelen: 09.10 uur stationshal Haarlem.
Trein vertrekt 09.17uur, overstap ASD CS 5 min. vertrek 9.40 overstap Utrecht CS 12
min, vertrek 10.22 aankomst 10.31uur.
Terugreis vanaf station Utrecht Lunetten NS.
Een wandeling door het nieuwe bos Nieuw Wulven en langs een hoop oude militaire
resten, forten, lunetten, bunkers en ook een oud romeins castellum!, daarbij lopen we
ook door het Waterliniemuseum.
Er is onderweg horeca bij de buurtschap Vechten.
Begeleiding Vrank: tel 06 46826134

Woensdag 13 Schalkwijk naar Groenendaal. We verzamelen om 10.00 uur bij de bushalte Aziëweg
April
en vanaf Groenendaal kunnen we naar Haarlem terug met bus 50. 8.5km
Begeleiding Bert: tel 06 12536554 of via app
Zondag 24
April

Lustrum Lunch
Informatie volgt nog.

Woensdag 11 Op de grens van Zuid- en Noord-Holland
Mei
Woensdag 11 mei Hillegom, Bennebroek 9,6 km
Verzamelen: 9.45 stationshal Haarlem.
Trein vertrekt 09.55 aankomst 10.05
Zeker tot dorp Hillegom lopen we langs en door de bollenvelden. Het is nog maar de
vraag of er iets van bloeiende bollen te zien zal zijn, we hebben een vroeg seizoen
gehad. In het dorp drinken we koffie. Na nog een stukje Hillegom komen we in de

Vosse-en Weerlanerpolder, een gebiedje waarover flink gesteggeld wordt omdat de
verlenging van de Duin- en Polderweg hier doorheen gelegd zou kunnen worden. Nu
is het nog een mooi open landelijk gebied.
Begeleiding Vrank: tel 06 46826134
Zondag 29
Mei

Van station Castricum naar Egmond aan Zee, 15 km
Verzamelen om 10.00 uur aan de achterkant van station Castricum bij de trap van
deze uitgang.
Meia wacht wandelaars daar op.
Vertrek Haarlem station: 9.15 Aankomst Castricum: 9.49
We lopen de ns wandeling en volgen het hollands kustpad. Met bos, open veld en
duinen is er volop afwisseling. Onderweg kun je veel dieren zien: van aalscholvers tot
Schotse hooglanders. Denk je dat je alles hebt gehad? Er wacht je nog strand en zee
als spectaculair sluitstuk van deze route.
Voor deze wandeling moet iedere wandelaar in het bezit zijn van een toegangsbewijs
van het duinreservaat. Een toegangsbewijs kost € 1,80 en is aan het begin van de
route bij een kaartautomaat te koop. Je kunt alleen betalen met pinpas.
Na ongeveer 5 km hebben we een koffie stop bij Johanna hof , neem voor onderweg
genoeg eten en drinken mee. Aan het eind in Egmond aan zee kunnen we nog
afsluiten met een drankje op een van de vele terrassen.
Het eindpunt van de route is Egmond aan Zee. We nemen daar de bus van Egmond
aan Zee
naar station Alkmaar. Vanaf station Alkmaar de trein naar huis.
Begeleiding Meia tel: 06 22985962 of via app

Woensdag 8
Juni

Geel gemarkeerde wandeling in de Kennemerduinen vanaf ingang Koevlak, Zeeweg.
9,5 km.
Bereikbaar: lijn 81 vanaf Haarlem Station vertrekt om 9.52uur uitstappen halte
Kennemerduinen, Zeeweg.
Start : 10.10 uur ingang Koevlak.
De gele route is een prachtige wandeling langs de binnenduinrand in ZuidKennemerland.
Horeca: aan het begin en eind van de route.
Lunch meenemen voor onderweg.
Begeleiding Henriette tel: 06 23008662 of via app

