NIVON WANDELPROGRAMMA
Juni 2022 – September 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
Zondag 26 juni; LANGS HET WATER, Delft NS, Schipluiden, Vlaardingen NS (16,3 km.)
Verzamelen: Haarlem NS grote stationshal 09.05, OF Delft NS boven bij de poortjes naar de
perrons 10.05
Vertrek trein: intercity naar Vlissingen 09.21, v. 09.51 DH HS, a. Delft NS 10.05
Terugreis: met metro vanaf Vlaardingen naar Schiedam Centrum, daar overstap naar intercity
naar Haarlem
Begeleider: Vrank: tel 06-46826134
Horeca: in Schipluiden en Vlaardingen:
Omschrijving: We beginnen met mooie stukjes Delft. Vanaf het door de bebouwing van Delft
opgeslokte dorp Den Hoorn zouden we 100 jaar geleden deze wandeling voor een groot deel met
de tram hebben kunnen bereizen, de oude trambaan, nu een fiets- en wandelpad, loopt parallel
aan de oude poldervaart de Gaag tot aan Schipluiden waar we een horecastop maken. Daarna
lopen we een lang eind bovenop een dijk over het oude jaagpad langs de Vlaardingervaart helemaal
naar Vlaardingen. Daar maken we ten leste nog een klein slingertje door de oude kern van deze
stad.
Woensdag 13 juli; RONDJE RANDJE LEIDEN, Leidse vesting om (8,8 km.)
Verzamelen: Haarlem NS grote stationshal, OF Leiden NS voor de HEMA 09.25
Vertrek trein: intercity naar DH CS 09.37
Begeleider: Vrank: tel 06-46826134
Horeca: in Leiden is geen horeca te vinden dus neem zelf iets te drinken mee!
Omschrijving: Leiden heeft na Amsterdam de tweede grootste oude binnenstad van Nederland.
De gemeente Leiden is in de afgelopen tien jaar aan de slag geweest met het maken van een zo
goed als aaneengesloten singelpark om dat oude centrum heen. Daarvoor zijn allerlei nieuwe
recreatieve voorzieningen, nieuwe wandelpaden en -bruggetjes, bosschages etc. aangelegd. Zelf

heb ik het al eens gezien en ik neem jullie graag mee om van dit werkelijk mooi geslaagde project
mee te genieten.

Zondag 31 Juli. 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 uur Aankomst Castricum: 9.49 uur
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 10 augustus; OP EN NEREN IN BLOEMENDAAL, Haarlem NS, Bloemendaal,
Overveen, (8,6 km.)
Verzamelen: Haarlem NS grote stationshal 09.50, start wandeling 10.00
Terugreis: met sprinter vanaf Overveen NS naar Haarlem
Begeleider: Vrank: tel 06-46826134
Horeca: Bloemendaal dorp en bij het Kopje
Omschrijving: Na een vlakke aan- en inloop gaat het op en af over de soms steile binnenduinrand.
Mooie uitzichtpunten horen daar ook bij, o.a. in het landgoed Caprera en boven op het Kopje van
Bloemendaal. Na het afdalen van de Kijkduintrap wordt het weer allemaal vlak, maar Bloemendaal
blijft ook dan Bloemendaal en dus tot het einde groen en sjiek
zondag 28 augustus, LANGS DE VECHT, Maarssen, Oud Zuylen, Utrecht CS (16,3 km)
verzamelen Haarlem NS 09.05 OF Maarssen NS 10.35 voor de AH to go
vertrek trein 09.15 overstap Asd CS 09.49 (sprinter naar Rotterdam CS) overstap Breukelen
10.27 aankomst Maarssen 10.32
Begeleiding: Vrank Prins 06-46836134
Horeca: in Maarssen dorp, bij Oud Zuylen en aan het eind in Utrecht stad.
Omschrijving: We beginnen met de oude kern van dorp Maarssen langs de Vecht. Dit water
volgen we tot waar vroeger de oude buitenplaats “Op Buuren” was. De eerste vermelding hiervan
stamt uit het begin van de 13de eeuw. Begin 20ste eeuw werd er een fabriek gebouwd, en de er nu
staande, nagenoeg volledig in retrostijl gebouwde Maarssense uitbreiding is in 2007 voltooid.
Wat gelukkig niet is veranderd is dorp en slot Oud-Zuilen! Daarna volgt een langer eind langs de
Vecht Utrecht stad in. Daar maken we ten leste nog een mooi slingertje door het oude centrum.

5-9- September Wandelvakantie Millingen
Woensdag 14 September ???

Zondag 25 September Den Haag rondwandeling 14 km
start station Den Haag CS: via Haagse binnenstad, Scheveningen naar het Westbroekpark. Daarna via
de boulevard, Oostduinpark, Clingendael en Haagsche bos retour Den Haag CS te voet of met
tram/bus. Diverse
horeca gelegenheden.
verzamelen: 09.45 hall station Haarlem
trein vertrek 09.51 aankomst Den Haag CS 10.28
let op overstappen in Leiden perron 9a naar 9b
begeleiding: Anita tel: 06 1519 2298 of via de App.

