
 

   

IVN Trektocht Hollandse Duinen: 
Het pareltje van de randstad 

  2-daagse fietstrektocht door het Nationaal Park Hollandse Duinen 
met het audioverhaal ‘De zee(f)luisteraar’ 



 

 

Hallo fietser en/of wandelaar! 

 

Wat leuk dat je een IVN Trektocht gaat doen, of je aan het oriënteren bent! IVN Trektochten zijn 

meerdaagse wandelingen of fietstochten dwars door Nederlandse natuurgebieden. Je loopt of fietst de 

IVN Trektocht met de app IVN Routes, uitgestippeld door onze lokale IVN-natuurvrijwilligers. Zo kom je 

langs de mooiste plekken! 

 

Onderweg kun je uitrusten en overnachten bij onze trotse en enthousiaste Gastheren van het 

Landschap: lokale recreatieondernemers die onderdeel zijn van het gelijknamige IVN-programma, 

zodat zij jou alles over hùn natuurgebied kunnen vertellen. Gaandeweg op de route lees je in de app op 

verschillende plekken interessante informatie over de natuur en hoor je een speciaal voor de IVN 

Trektocht geschreven audioverhaal. Een IVN Trektocht is een ervaring die je niet gauw vergeet. Dus 

waar wacht je nog op? Trek je stevige stappers aan en trek erop uit! 

 

In een notendop: IVN Trektocht Hollandse Duinen 
  

Duur:     2 dagen (1 overnachting) 

Startpunt:  Leiden Centraal Station 

Eindpunt:    Polderpark Cronesteyn (Leiden) 

Te bereiken:  OV: Op Leiden CS komen verschillende treinen en bussen aan (Tip: 

neem je OV-chipkaart mee!). 

Auto: parkeren vlakbij station bij ParkBee Leiden Centraal 

(Schipholweg 68). Reservering nodig. 

Tarief: €10 per dag. 

Totale afstand:   79,4 km (optie overnachten Katwijk aan Zee: 37km + 42.4km of 

optie overnachten Wassenaar: 48.6km + 30.8km). 

Periode:  het hele jaar (Let op: tussen 30 september en 31 maart is 

Strandcamping Zuidduinen in Katwijk gesloten en zijn 

boekingsmogelijkheden beperkt). 

Bezoekerswebsite gebied:  https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/  

 

Route samengesteld door  IVN Zuid-Holland; Simone van Ham; Groene Trainees 2021 (in 

samenwerking met IVN Leidse regio en Staatsbosbeheer) 

Financieel mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland; Fiets en Wandelfonds   

 

 

 

 

 

Foto's met dank aan Nationaal Park Hollandse Duinen

https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/


 

Overzichtskaart 
 



 

Overnachtingsplekken Gastheren/vrouwen van het Landschap 
 

Overnachting 1: 

Strandcamping Zuidduinen (Safaritent) 

Gastheer/-vrouw van het landschap: Rozemarijn Dees & Sander 

Parlevliet 

Adres: Zuidduinseweg 1 te Katwijk aan Zee 

Website: https://www.zuidduinen.com/  

 

 

 

OF  

 

Bed and Breakfast Juliana’s (Eigen kamer) 

Gastheer/-vrouw van het landschap: Berry Janmaat 

Adres: Julianaweg 1 te Wassenaar 

Website: https://bnbjulianas.com/  

 

  

 

  

https://www.zuidduinen.com/
https://bnbjulianas.com/


 

Reserveren 
 

Je boekt IVN Trektochten als geheel pakket bij de duurzame reisorganisatie Avontuur Dichtbij, 

waarmee IVN een samenwerking is aangegaan. Na je reserveringsaanvraag via de boekingsknop 

op www.ivn.nl/trektochten regelt Avontuur Dichtbij de overnachtingen voor je.  

 

Extra leuk: voor iedere boeking via Avontuur Dichtbij ontvangt IVN Natuureducatie €25,-, 

waarmee je het werk van IVN ondersteunt! 

 

 
 

 
Let op: De trektocht kan op 2 manieren gefietst worden. De eerste optie is 37km fietsen op dag 1 

en 42.4km op dag 2, met een overnachting bij Strandcamping Zuidduinen in Katwijk aan Zee. De 

tweede optie is 48.6km fietsen op dag 1 en 30.8km op dag 2, met een overnachting bij B&B 

Juliana’s in Wassenaar. De route van de trektocht is voor beide opties hetzelfde.  

 

Let op: In de wintermaanden is Strandcamping Zuidduinen gesloten. Dit betekent dat de eerste 

optie (overnachting in Katwijk aan Zee) voor deze trektocht niet beschikbaar is  tussen 30 

september en 31 maart. De tweede optie met een overnachting bij B&B Juliana’s in Wassenaar is 

wel het hele jaar mogelijk. 

 

Let op: Download de route met de app IVN Routes vooraf op je telefoon, zodat je de route 

vervolgens offline (alleen locatie aan) kunt wandelen of fietsen. Ook raden we aan om vooraf al 

eens een andere korte IVN Route met de app te lopen of fietsen, om te wennen aan het gebruik. 

Zie  ‘Praktische en belangrijke informatie vooraf’ achterin dit boekje voor meer belangrijke 

voorbereidingstips!! 

  

http://www.ivn.nl/trektochten
https://www.avontuurdichtbij.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hollandse Duinen: zoveel meer dan natuur 
Hollandse Duinen is een relatief nieuw Nationaal Park van zo’n 450km2 dat in 2016 is opgericht 

en zich uitstrekt van Hoek van Holland tot Hillegom. Gelegen in het dichtstbevolkte deel van 

Nederland is een uniek en zeer divers natuurgebied (bestaande uit verschillende kleinere 

natuurgebieden) ontwikkelt waar duinlandschappen, bollenvelden, landgoederen en veenweiden 

afgewisseld worden met prachtige dorpen en grote, cultuurrijke steden. Desondanks is de 

biodiversiteit hier hoog, waardoor onder andere reeën, zandhagedissen, vossen en zeehonden 

(vanaf de kant) gespot kunnen worden in het park.  

 

Hollandse Duinen is onderdeel van de Nationale Parken ‘Nieuwe Stijl’. Dit houdt in dat het park 

meer is dan alleen hoogwaardige natuur; het is een samenhangend gebied waarbinnen ook 

bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen met elkander verbonden zijn. Hierdoor 

profiteert niet alleen de natuur van het park, maar ook de economie en maatschappij. Een win-

win-win situatie dus!  

 

Het park combineert het verleden met de toekomst op een prachtige manier. De duinen, 

strandwallen en strandvlakten die het land al millennia beschermen tegen de verwoestende 

kracht van de zee, met de menselijke invloeden van landbouw, bollenteelt, visserij en gehuchten 

van de laatste eeuwen, tot aan de groei van dorpen en enorme steden die in hun huidige vorm 

onlosmakelijk verbonden zijn met dit gebied, en hoe het beheer van dit park de bewoners 

hiervan moet beschermen tegen het gevaar van water in de toekomst: alles komt samen in één 

park. Ontdek zelf met de fiets de variatie van dit gebied en waan je in een nieuwe wereld van 

veelzijdigheid.  

 

Voor meer informatie over het gebied, zie: https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/. 

 

 

  

https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/


 

  

 

 

 

 

 

 

Dag 1 (37km of 48.6km) 

Leiden CS – Strandcamping Zuidduinen of De Tapuit 

 

De Trektocht door De Hollandse Duinen begint bij NS-station Leiden Centraal. Mocht je geen 

eigen fiets mee hebben genomen, dan kan je bij het station OV-fietsen huren of naar Easyfiets 

Leiden lopen voor (elektrische) fietsen. Al fietsend richting het noorden kom je langs kasteel Oud 

Poelgeest, een prachtig 17e-eeuws gebouw gelegen op een  landgoed. Vervolgens volg je de route 

naar de Klinkenbergerplas, een voormalige zandwinningsplek dat nu dient als recreatiegebied en 

tevens een goede plek om vogels te spotten.  

 

De trektocht gaat verder naar het noorden richting 

de bollenvelden; één van Nederlands meest 

kenmerkende regio’s. Fiets je de trektocht tussen 

eind Maart en begin Mei, dan heb je zelfs een grote 

kans om dit schouwspel in volle bloei te zien! Hierna 

is er de mogelijkheid om een drankje te doen of 

hapje te eten bij Gastheer Landgoed Tespelduyn. 

Tevens bevindt zich op dit landgoed Uitkijkpunt 

Tespelduyn; een openbaar uitzicht punt op 14 meter 

vanwaar je het b(l)oeiende bollenlandschap in je op 

kan nemen.   

 

Het verhaal: ‘De zee(f)luisteraar’ 
De komende twee dagen volg je de 28-jarige Gaia, die met volle teugen geniet van haar leven in de 

stad. Ze is eigenaar van haar eigen café, waar ze veel tijd doorbrengt, maar struint ook de musea in 

de stad af en staat zelf ook graag achter een schilderdoek. Als ze helemaal eerlijk is zou ze het liefst 

proberen te leven van haar kunst. Die stap heeft ze nog niet durven wagen, ze houdt haar doeken 

het liefst voor zichzelf. Het is toch erg persoonlijk om die te delen. Tussen alle bezigheden door wordt 

Gaia soms overvallen door een onverwacht geluid, zo ook wel eens op Leiden Centraal. Sta even stil 

en luister. Welk geluid hoor jij dat je hier niet verwacht? Hoor je iets anders dan de geluiden van de 

stad? 

 

Stap op je fiets en begin je tocht. En vergeet vooral niet altijd je oren te blijven spitsen!  

https://www.easyfiets.nl/fiets-huren/fietsverhuur-leiden/
https://www.easyfiets.nl/fiets-huren/fietsverhuur-leiden/
https://tespelduyn.nl/


 

Hierna vervolg je de tocht richting het Westen, waarbij je een eerste glans van de kustduinen 

krijgt langs de Noordwijkse Golfclub. Vervolgens daal je langs de kustlijn af via de Coepelduynen 

en Buitensluis naar Katwijk aan Zee, waar je onderweg je ogen kan uitkijken over het prachtige 

duinengebied.  

 

Heb je besloten te overnacht bij Gastheer Strandcamping Zuidduinen? Dan heb je de 

bestemming bereikt. Vanaf de camping kan je nog een mooie wandeling maken (circa 20min) 

naar uitzichtpunt Vlaggeduin; met 37 meter het hoogste natuurlijke punt van Zuid-Holland. 

Morgen vervolg je vanaf de camping je tocht richting Wassenaar, Den Haag en vervolgens weer 

terug naar Leiden. 

 

Mocht je overnachten in Wassenaar, haal dan indien 

gewenst een koffie to go bij Strandcamping Zuidduinen,  

doe de korte wandeling van 20min naar uitzichtpunt 

Vlaggeduin en fiets vervolgens door langs de kustlijn 

richting het zuiden. Onderweg kom je langs de Natte 

Duinvallei, een beschermd natuurmonument én deels 

waterwingebied voor de randstad. Dit zorgt voor een 

geweldige biodiversiteit aan fauna en flora, waaronder 

de bijzondere zandhagedis. Vervolgens betreed je 

Ganzenhoek; een natuurgebied bestaande uit naaldbomen en open duinen, waar je ervoor kunt 

kiezen om de fiets hier even te laten staan en een klein rondje door Ganzenhoek te wandelen (de 

route is 3,7km, maar je kan er ook voor kiezen slechts een deel hiervan te lopen).  

 

Aan het eind van de route bereik je Meijendel; een natuurgebied gelegen boven Den Haag met 

een open duinlandschap, waterpartijen, bossen, een lang zandstrand en begrazingsgebieden. 

Parkeer je fiets even bij Strandslag Meijendel en geniet van de frisse zeewind of wellicht een klein 

wandelingetje op het strand. Vervolg je route hierna naar Bezoekerscentrum De Tapuit, een 

interactief bezoekerscentrum waar je op een leuke manier het park kunt ontdekken en tevens 

het eindpunt van de route vandaag indien je overnacht in Wassenaar. Pal naast De Tapuit 

bevindt zich boederij Meyendel waar je eventueel nog iets kan eten of drinken. Zet vanaf hier je 

navigatie (bijv. in Google Maps) aan naar Gastheer B&B Juliana’s (circa. 3km en 10min fietsen 

vanaf De Tapuit). Morgen vervolg je vanaf De Tapuit je tocht richting Den Haag, terug naar 

Leiden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Details overnachtingsplekken dag 1  
 

Overnachting 1a  Strandcamping Zuidduinen 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Rozemarijn Dees & Sander Parlevliet 

Adres Zuidduinseweg 1 

Website https://www.zuidduinen.com/ 

Type overnachting Onze Safaritent XS is de ideale accommodatie voor 

fietsers en wandelaars. Comfortabel overnachten in 

een heerlijk bed en 's ochtends wakker worden met 

een goede kop koffie op uw eigen terras... en dan 

uitgerust de tocht vervolgen! 

Extra’s (svp bij boeking aangeven) ✓ Ontbijt te koop in camping supermarkt 

(tegen bijbetaling)  

✓ Lunch te koop in camping supermarkt 

(tegen bijbetaling) 

✓ Avondeten mogelijk bij camping restaurant 

Zuidwester (tegen bijbetaling) 

✓ Meerdere eetgelegenheden in Katwijk aan 

Zee op loopafstand  

✓ Kom lekker eten bij ons restaurant 

Zuidwester, haal heerlijke verse broodjes in 

onze supermarkt en geniet van het ruisen 

van de zee op de achtergrond.  

Favoriete Hollandse Duinenplekje  Het Vlaggeduin is zeker een bezoekje waard, deze 

ligt op een kleine 20 minuten lopen van de camping. 

Het Vlaggeduin is het hoogste natuurlijke uitkijkpunt 

van Zuid-Holland op 37 meter boven de zeespiegel. 

In de 19e en 20e eeuw is het gebied langdurig 

gebruikt als militair oefenterrein. Als er 

schietoefeningen waren, werd er boven op de 

hoogste duintop een vlag geplaatst, dat verklaart de 

naam van dit duingebied.  

 

 

 

https://www.zuidduinen.com/


 

 

Overnachting 1b Bed and Breakfast Juliana’s  

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Berry Janmaat 

Adres Julianaweg 1 

Website https://bnbjulianas.com/  

Type overnachting Juliana’s is een luxe Bed & Breakfast in boutique 

stijl. Een sfeervol verblijf met eigen ingang, ruime 

kamer met zitje en privé badkamer. Ontbijt wordt 

geserveerd in een aparte eetkamer.  

Extra’s (svp bij boeking aangeven) ✓ Inclusief ontbijt  

✓ Lunchpakket mogelijk (tegen bijbetaling) 

✓ Avondeten in de buurt mogelijkheden 

(Oosters restaurant Flamingo Paradise op 

5min fietsen. Meerdere kleine restaurants 

in het dorp zoals ’t Schouwtje, Me Gusta en 

Safron). 

✓ Activiteiten in de buurt (bezoek het museum 

Voorlinden voor moderne en hedendaagse 

kunst. Dit museum bevindt zich op 7min 

fietsen van de B&B en is internationaal 

bekend). 

Favoriete Hollandse Duinenplekje  Maak een wandeling door de wijk ‘Park De Kieviet’ 

met vele bijzondere huizen. De wijk is begin 1900 

gebouwd naar ontwerp van architect Mutters. In de 

B&B zijn meerdere boeken beschikbaar over het 

ontstaan van deze wijk. 

 

 

 

 

https://bnbjulianas.com/


 

Routekaart dag 1 

 



 

 



 

 
 



 

Extra routekaart dag 1 (indien overnachting in Wassenaar) 

  



 

 

 

 

  

 

Dag 2 (42.4km of 30.8km) 

Strandcamping Zuidduinen of De Tapuit – Polderpark Cronesteyn 
Mocht je hebben overnacht in Katwijk aan Zee, dan begint je route vandaag langs de kustlijn 

richting het zuiden. Onderweg kom je langs de Natte Duinvallei, een beschermd 

natuurmonument én deels waterwingebied voor de randstad. Dit zorgt voor een geweldige 

biodiversiteit aan fauna en flora, waaronder de bijzondere zandhagedis. Vervolgens betreed je 

Ganzenhoek; een natuurgebied bestaande uit naaldbomen en open duinen, waar je ervoor kunt 

kiezen om de fiets hier even te laten staan en een klein rondje door Ganzenhoek te wandelen (de 

route is 3,7km, maar je kan er ook voor kiezen slechts een deel hiervan te lopen).  

 

Vervolgens bereik je Meijendel; een natuurgebied gelegen boven Den Haag met een open 

duinlandschap, waterpartijen, bossen, een lang zandstrand en begrazingsgebieden. Parkeer je 

fiets even bij Strandslag Meijendel en geniet van de frisse zeewind of wellicht een klein 

wandelingetje op het strand. Vervolg je route hierna naar Bezoekerscentrum De Tapuit, een 

interactief bezoekerscentrum waar je op een leuke manier het park kunt ontdekken. Pal naast De 

Tapuit bevindt zich Boederij Meyendel waar je eventueel nog iets kan eten of drinken. 

 

Mocht je hebben overnacht in Wassenaar, dan begint je route 

vandaag vanaf Boerderij Meyendel. De route gaat nog een klein 

stukje naar het zuiden tot je de Watertoren van Scheveningen 

hebt bereikt; een rijksmonument die nog steeds in gebruik is. 

 

 

Hierna ga je richting het Oosten naar landgoed Clingendael. 

Het pronkstuk van het landgoed is de Japanse tuin die uit 1910 

stamt en alleen in Mei, Juni en Oktober beperkt geopend is. 

Vervolgens komen we door het Haagse Bos. Dit is het oudste 

bos van Den Haag waar ook Huis ten Bosch te vinden is; het 

17e-eeuws paleis dat nog steeds als de koninklijke residentie 

dient.   

 

De route gaat vervolgens weer in noordelijke richting naar het voormalige zomerpaleis van prins 

Frederik der Nederlanden; het Raadshuis de Paauw. Hierna fietsen we richting Leiden door 

recreatiegebied Vlietland; een gebied met vier polders en tevens het grootste recreatiegebied van 

Zuid-Holland. Eenmaal aangekomen in Leiden is park Cronesteyn de laatste stop. Dit is het 

grootste park van Leiden, gelegen in een polder. De multifunctionaliteit van zowel recreatie en 

landbouw hier zorgt voor een grote verscheidenheid aan flora & fauna. Na een bezoekje aan dit 

park fiets je met behulp van de wegwijsborden terug richting Centraal Station Leiden, waarbij je, 

indien gewenst, ook nog een bezoekje kan brengen aan de botanische tuin van Leiden. 



 

Extra routekaart dag 2 (indien overnachting in Katwijk aan Zee) 

 

 

 

 



 

Routekaart dag 2 

 

 

 

 



 



 

Praktische en belangrijke info vooraf 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker bij een meerdaagse IVN Trektocht. Lees 

daarom onderstaande praktische tips goed door. 

 

Voorbereiding 

• Oriënteer je op de route. In deze info-pdf hebben we de route globaal beschreven. 

Daarnaast vind je een overzichtskaart en kaartjes per dag. Deze zijn niet bedoeld om mee 

te navigeren, hiervoor is de app IVN Routes waarin je de dag etappes downloadt. De 

kaartjes bieden je wel inzicht in het globale verloop van de route.  

• Aansprakelijkheid: IVN biedt je informatie om een meerdaagse trektocht zo toegankelijk 

mogelijk te maken. Het daadwerkelijk regelen en bewandelen/befietsen van de trektocht 

ligt bij jou zelf. Het befietsen van de tocht is op eigen risico; IVN en de 

Gastheren/vrouwen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor omstandigheden als 

slecht weer, slechte voorbereiding, ongevallen of delen van de route die door 

omstandigheden afgesloten zijn. Informeer altijd voor vertrek bij je Gastheer/vrouw naar 

bijzonderheden op de route.  

• Let op het weer. Niets is zo veranderlijk als het weer. Op sommige trajecten kom je 

urenlang geen schuilmogelijkheden tegen. Check daarom ‘s ochtends altijd het 

weerbericht en neem – zeker bij voorspeld onweer - geen risico!  

• Kleding. Het spreekt voor zich dat goede, en liefst waterdichte, wandel- en/of 

fietsschoenen en goede wandel- en/of fietssokken een vereiste zijn. Welke kleding je 

verder aantrekt en meeneemt, hangt sterk af van het seizoen. Wij adviseren om 

standaard regenkleding, zonnecrème, een zonnepetje en slippers (voor ’s avonds) in je 

rugzak te stoppen.  

• Vervoer naar startplek. IVN stimuleert duurzaam reizen, dus de startplek is altijd met 

OV bereikbaar. Bij iedere IVN Trektocht geven wij hiervoor specifieke informatie. 

Daarnaast geven wij parkeertips voor wandelaars/fietsers die met de auto willen komen. 

Een IVN Trektocht komt altijd weer uit bij de startplek, of loopt van NS-station naar NS-

station.  

 

Overnachten en verpozen bij Gastheren van het Landschap 

• Door middel van het programma Gastheer van het Landschap leidt IVN in het hele land 

recreatieondernemers op tot Gastheer of Gastvrouw van het Landschap. Je vindt ze op 

www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap. De IVN Trektochten voeren je langs deze trotse en 

enthousiaste ambassadeurs van hùn natuurgebied. Ook spelen de Gastheren subtiel in 

op het verhaal dat tijdens je tocht via de app wordt verteld. Vraag hen tijdens je pauze of 

verblijf gerust het hemd van het lijf over de mooie omgeving waarin zij ondernemen.  

 

Gebruik van de app IVN Routes (vooraf) 

• De routes van de IVN Trektochten zijn te lopen of fietsen met de gratis app IVN 

Routes. Ook de natuurinfo (korte tekstjes) en het storytelling-verhaal (korte 

audiofragmenten) zijn via de app te bekijken/beluisteren. Download daarom de 

gratis app IVN Routes vooraf (via de app-store) op je smartphone.  

 

• Zoals bij alle nieuwe apps en apparaten moet het wandelen/fietsen met de app IVN 

Routes in het begin even wennen. Om niet tijdens de IVN Trektocht verrast te worden, 

http://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap


 

raden wij sterk aan om de app alvast met een kortere wandeling/fietsroute uit te 

proberen. Zo kun je wennen aan de navigatie (het in- en uitzoomen komt bijvoorbeeld 

best precies) en de pop-ups tijdens de route. Er staan meer dan 350 routes in de app, dus 

er is vast een leuke IVN-route bij jou in de buurt te vinden.  

 

• Download voor aanvang thuis met wifi de verschillende dag etappes van de IVN 

Trektocht. Alle benodigde teksten, foto’s en audiofragmenten worden dan op je mobiel 

geplaatst. Je hebt dan tijdens de tocht geen verbinding met internet nodig. Het 

downloaden van de route gaat als volgt:  

 

1. Open de app IVN Routes op je mobiel. Je ziet onderstaand startscherm. Klik op het 

venster ‘in de buurt’.  

 
 

2. Je ziet vervolgens onderstaand scherm. Voer bij ‘zoek plaats’ het gebied in waar je de IVN 

Trektocht gaat lopen, bijv. Maashorst. 

 
 

3. Je ziet dan onderstaand scherm, waar je je zoekterm (in dit geval Maashorst) in het 

groene vlak aanklikt:  

 
  



 

 

4. Je komt nu weer in het beginscherm, waarin nu je zoekterm is ingevuld. Klik hier op het 

vergrootglas onderaan (zoekfunctie).  

 
 

5. Alle routes in het gebied (in dit geval De Maashorst) verschijnen nu. Scroll naar de 1e dag 

van de IVN Trektocht (let op: soms zijn er twee varianten, bijv. een driedaagse – en een 

vijfdaagse IVN Trektocht). Klik dag 1 van de IVN Trektocht aan.  

 
 

6. Klik op ‘download deze route’.  

 
 

7. Doe hetzelfde voor de andere dagen van de IVN Trektocht. Alle 

dagetappes worden opgeslagen bij ‘downloads’ (te vinden in het 

menu rechtsboven (3 liggende streepjes). Door de route (via dit 

menu) te lopen met de gedownloade bestanden, kun je de IVN 

Trektocht (incl. navigatie, tekst en audio) geheel offline lopen.  

 

 



 

Gebruik van de app IVN Routes (tijdens de Trektocht) 

• De app wordt tijdens de tocht vrij intensief gebruikt voor de GPS. Daardoor verbruikt je 

mobiel veel energie. Aangeraden wordt de mobiel iedere dag bij aanvang volledig op te 

laden! 

• Ook raden wij aan om alle andere programma’s te stoppen en uit te zetten. Doe dit door 

bij aanvang je mobiel een keer volledig te stoppen en weer opnieuw op te starten. 

Daardoor worden alle programma’s gestopt.    

• Zet tijdens de wandeling wifi, dataverbinding, bluetooth en NFC uit. Deze verbruiken 

onnodig energie. GPS moet wel aanstaan. Controleer of dit ook het geval is. Bij de meeste 

moderne mobiele telefoons staat GPS altijd aan. Met GPS wordt je positie bepaald.  

• Bij voorkeur download je de app IVN Routes en de dag etappes ook op de smartphone(s) 

van je medewandelaar(s)/fietser(s), zodat je iedere dag samen voldoende 

batterijvoorraad hebt! 

• Ben je in het bezit van een powerbank, dan kan het geen kwaad om deze als back-up mee 

te nemen.  

 

Eten en drinken 

• Alle overnachtings-Gastheren bieden (soms tegen bijbetaling) de mogelijkheid voor een 

ontbijt. Ook kan vaak op verzoek (tegen betaling) een lunchpakketje worden verzorgd.  

• Bij de meeste overnachtings-Gastheren kun je ook een avondmaaltijd nuttigen. Wanneer 

dit niet zo is, dan geven zij graag tips voor restaurants of bezorgmogelijkheid in de nabije 

omgeving. Vaak is hiervoor een huur- of leenfiets beschikbaar. 

• De meeste Gastheren met poosplekken hebben horeca. Soms liggen deze poosplekken ver 

uit elkaar. Bekijk de route daarom vooraf goed en plan je belangrijkste rustmomenten.  

• Neem ook zelf altijd voldoende eten en drinken mee voor onderweg.  

 

Neem je afval mee 

• Heb je afval, bijvoorbeeld van je eten of drinken? Stop het in je rugzak en doe het later in 

een afvalbak. Op die manier kunnen ook wandelaars/fietsers na jou genieten van de 

mooie natuur.  

• Zie je veel zwerfafval langs de route liggen? Meld het dan bij je overnachtings-Gastheer, of 

neem zo nu en dan iets mee. Op die manier dragen we samen duurzaam bij aan een 

schone IVN Trektocht.  

 

Foto’s delen 

• Wij vinden het leuk om je IVN Trektocht mee te beleven. Deel je foto’s op Instagram met 

de tag @ivn_trektochten en @ivnnatuureducatie of op facebook met de tag 

#ivn_trektochten en @ivnnatuureducatie. De mooiste foto’s en verhalen delen wij 

vervolgens graag met onze volgers!  

 

Vragen? 

• Heb je na het bestuderen van alle info op de website nog vragen, stuur dan een bericht 

naar trektochten@ivn.nl  

 

 

Veel plezier!!  

Team IVN Trektochten  

mailto:trektochten@ivn.nl


 

 

 

 

 


