
  

 

IVN Trektocht  
Zuid-Kennemerland 

3-daagse wandeltocht door Nationaal Park Zuid-Kennemerland  
met audioverhaal ‘Het Schild van Brederode’  

Foto: Hans Koster Fotografie 



 

Hallo wandelaar! 

 

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

meerdaagse wandelingen dwars door Nederlandse natuurgebieden. Je loopt 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 Zuid-Kennemerland 
  

Duur:     3 dagen (2 overnachtingen) 

Startpunt:  NS Station Haarlem-Spaarnwoude  

Eindpunt:    Het Wapen van Kennemerland (Ramplaan 125, Haarlem) 

Te bereiken:  OV: Kijk op www.9292.nl hoe je met het openbaar vervoer naar 

startpunt NS-station Haarlem-Spaarnwoude reist. Vanaf het 

eindpunt kun je gemakkelijk vanaf NS-station Overveen terug naar 

startpunt NS-station Haarlem- Spaarnwoude. 

Totale afstand:   51.1km (16.8km + 20km + 14.3km) 

Periode:    4 april  tot 30 oktober   

Bezoekerswebsite gebied:  www.np-zuidkennemerland.nl  

 

Route samengesteld door:  IVN Noord-Holland, IVN Zuid-Kennemerland 

Financieel mogelijk gemaakt door: Nationaal Park Zuid-Kennemerland  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.9292.nl/


 

Overzichtskaart 
 



 

Overnachtingsplekken Gastheren en -vrouwen van het Landschap 
 

Overnachting 1:   

 

Bed & Breakfast de Zanderij (eigen kamer) 

Gastvrouw van het Landschap: Corina Spigt  

Adres: Duin- en Kruidbergerweg 24, Santpoort-Noord  

Website: www.bedandbreakfast.nl/nl/a/4052/de-zanderij/ 

 

 

 

 

 

 

Overnachting 2:   

Camping de Lakens (Seashack)  

Gastvrouw van het Landschap: Loes Plagman   

Adres: Zeeweg 60, Overveen 

Website: https://www.campingdelakens.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bedandbreakfast.nl/nl/a/4052/de-zanderij/
https://www.campingdelakens.nl/


Reserveren

 
 

Je boekt IVN Trektochten als geheel pakket bij 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! Bij beginpunt ‘Het Veerkwartier’ (A. Hofmanweg 62, Haarlem) ontvang je een dagboekje 

voor het verhaal tijdens de IVN Trektocht! Om er zeker van te zijn dat ze geopend zijn, bekijk je de 

openingstijden op www.veerkwartier.nl. 

 

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. Ook raden we aan om vooraf al eens een 

andere korte IVN Route met de app te lopen, om te wennen aan het gebruik. Zie ook ‘Praktische 

en belangrijke informatie vooraf’ achterin dit boekje voor meer belangrijke voorbereidingstips! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Patrick Boon 

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


Nationaal Park Zuid-Kennemerland; verwondering in een oase van 

rust 
Tussen de Noordzeekust en Haarlem, van Zandvoort tot IJmuiden, strekt het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland zich uit over ongeveer 3.800 hectare. Een oase van rust tussen de bruisende 

Randstad en het brede Noordzeestrand. 

 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de 21 Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is 

in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, PWN , particuliere eigenaren, IVN, de omliggende gemeenten Zandvoort, 

Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband 

richt zich op de bescherming en natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied. Daarnaast 

willen de partners dat omwonenden en bezoekers kunnen genieten van en leren over de natuur. 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 



Dag 1 (16.8km) 

Station Haarlem Spaarnwoude  – Bed & Breakfast de Zanderij 
 

Het verhaal: ‘Het wapen van Brederode’ 
Op een dag ruimt Rens de zolder van zijn vader op samen 

met zijn moeder. Terwijl hij door de spullen kijkt, komt hij 

plots een aantal dagboekjes tegen van een lange tijd 

geleden. Hij glimlacht even; het was wel duidelijk van wie 

hij die liefde voor avontuur had. Zijn vader was op reis 

geweest naar een hele hoop mooie plekken. Hij vindt een 

mysterieus dagboek met allerlei tekeningen van plekken 

in Zuid-Kennemerland.  

 

“Moeder, wat is dit?” vraagt Rens. Moeder kijkt eens goed 

en zegt dan “dat is ook zo, je vader was geobsedeerd door 

een verhaal wat hij ooit ergens had gehoord. Het ging 

over een wapen bij de ruïne van Brederode, ik was 

helemaal vergeten dat hij dit boekje bijhield.” Dat trekt 

Rens’ aandacht natuurlijk meteen. Een mysterieus 

wapen? Dat klinkt als een groot avontuur. 

 

Tijdens deze eerste dag van de trektocht nemen we je mee op reis door de tijd en langs de 

groene natuurgebieden rondom Haarlem. Dit gebied staat van oudsher in teken van de strijd 

tegen het water, maar ook tegen indringers die het rijke Holland bedreigden. Het IJ in het 

noorden, het Haarlemmermeer in het zuiden en de veenrivieren Spaarne en Liede bedreigden 

vanaf de middeleeuwen de lage veenpolders die in de strandvlakten waren ontstaan. De oude 

nederzettingen zoals Spaarnwoude, Haarlem en Santpoort lagen op de hogere strandwallen. Het 

water was juist weer een wapen in de strijd tegen indringers.  

 

Restanten van die eeuwenlange strijd komen we nu overal in het landschap tegen. De route gaat 

door verschillende polders met nog de oude middeleeuwse verkaveling, langs verschillende 

vogelkijkpunten, langs de Stompe Toren op de oudste strandwal van Zuid-Kennemerland, door 

het kleine dorpje Spaarndam en het oude dorp Santpoort, door de landgoedzone aan de 

binnenduinrand en langs de oude Ruïne van Brederode. Trek je wandelschoenen aan en geniet 

van deze eerste dag! 

 

De route begint bij het Veerkwartier, een bijzonder strandpaviljoen. Hier staat de koffie voor je 

klaar. Voor de wandelaars per OV beschrijven we in de app ook de route naar het Veerkwartier 

vanaf station Haarlem Spaarnwoude. Automobilisten kunnen hun voertuig kwijt op de 

parkeerplaats bij de Veerplas.  

 

Onderweg kun je neerstrijken in Spaarndam of bij Fort Zuid voor een pauze. Je overnacht in Bed 

& Breakfast de Zanderij, met in de buurt genoeg restaurants. Veel plezier!   



Details overnachtingsplek dag 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routekaart dag 1 

 

Overnachting 1 Bed & Breakfast de Zanderij 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Corina Spigt 

Adres Duin- en Kruidbergerweg 24, Santpoort-Noord 

Website www.bedandbreakfast.nl/nl/a/4052/de-zanderij/ 

Type overnachting 2p-kamer (incl. ontbijt, beddengoed en 

handdoeken) 

Extra’s (svp bij boeking aangeven) ✔ lunchpakket (Tegen bijbetaling) 

✔ avondeten in de buurt  

✔ thuisbezorgd toegestaan 

http://www.bedandbreakfast.nl/nl/a/4052/de-zanderij/


Dag 2 (20km) 

Bed & Breakfast de Zanderij – Camping de Lakens 
Tijdens de tweede dag van de IVN Trektocht ga je door Nationaal Park Zuid- Kennemerland. De 

tocht slingert door Duin en Kruidberg (beheerd door Natuurmonumenten) en de 

Kennemerduinen (beheerd door PWN), de twee grotere duingebieden die een onderdeel zijn van 

het Nationaal Park Zuid- Kennemerland. Het eerste deel gaat door de heuvelachtige 

binnenduinrand waarna al slingerend door het duinstruweel de tocht richting de zeereep gaat en 

je ook langs het strand komt. 

 

Vanaf de hoogste duintoppen kijk je uit over de 

verschillende landschappen van het park. Die 

vertellen samen de lange en bijzondere 

ontstaansgeschiedenis van Zuid-Kennemerland. 

Langs de oostelijke buitenrand slingert een gordel 

van negen weelderige buitenplaatsen. Westwaarts 

ga je door de woeste duinen, met een afwisselend 

mozaïek van bos, mossige stukjes, struweel en 

grassen, naar de jongste duinen langs de 

Noordzeekust. 

 

De tocht is 20 kilometer lang en gaat nagenoeg altijd over ongeharde paden. Op enkele plekken 

is het helaas nodig kortstondig een fietspad te volgen. Op diverse plekken zijn (picknick)banken 

aanwezig om te pauzeren. In dit gedeelte van het park is geen eetgelegenheid aanwezig, dus 

neem voldoende eten en drinken mee. De tweede overnachting van je IVN Trektocht is op 

Camping De Lakens. Zowel op de camping als in Bloemendaal aan Zee is voldoende horeca 

aanwezig. 

 

  



Details overnachtingsplek dag 2 
Overnachting 2 Camping de Lakens 

Gastvrouw van het Landschap Loes Plagman   

Adres Zeeweg 60, Overveen 

Website www.campingdelakens.nl  

Type overnachting  2p-Seashack (Incl. ontbijt, beddengoed & 

handdoeken), of 

 2p-Backpack Shack (incl. beddengoed, geen 

ontbijt) 

Extra’s (svp bij boeking aangeven) ✔ ontbijt (alleen bij de Seashack mogelijk)  

✔ Spar aanwezig op de camping 

✔ fietshuur 

✔ BBQ te huur 

✔ avondeten (m.u.v. ma/di in het laagseizoen)  

✔ avondeten in de buurt  

 

Routekaart dag 2 
  

http://www.campingdelakens.nl/


 

Dag 3 (14.3km) 

Camping de Lakens – Het Wapen van Kennemerland 
Het is alweer de laatste dag van de IVN Trektocht door het Nationaal Park Zuid- Kennemerland. 

Vandaag gaat de tocht eerst verder door de Kennemerduinen (beheerd door PWN) naar het 

bezoekerscentrum. Bij het bezoekerscentrum is tevens het Duincafé waar een lunch kan worden 

genuttigd.  

Dan vervolg je je weg ten zuiden van de Zeeweg door Middenduin (beheerd door 

Staatsbosbeheer). Tegen het einde van de tocht kom je langs de mooie buitenplaats Elswout 

(Staatsbosbeheer), waar eventueel ook een wandeling gemaakt kan worden.  

 

Het officiële eindpunt van de route bij Het Wapen van Kennemerland is een prachtige plek om de 

IVN Trektocht af te sluiten met ene hapje of een drankje. Vanaf hier is het een goed kwartier 

lopen naar station Overveen, waar elk half uur een trein naar station Haarlem Spaarnwoude 

vertrekt, het punt waar je drie dagen geleden je IVN Trektocht door Nationaal Park Zuid-

Kennemerland begon.  

 

 De IVN Trektocht zit erop; we hopen dat je hebt genoten!     

Gastvrouw Noortje Beljaars  
van Natuurbegraafplaats  
De Maashorst 



Routekaart dag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 dagetappes 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 van de trektocht ligt bij jou 

zelf. Het bewandelen van de tocht is op eigen risico; IVN en de Gastheren 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 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, wandelschoenen en goede 

wandelsokken 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 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 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 met de app IVN Routes in het 

begin even wennen. Om niet tijdens de IVN Trektocht verrast te worden, raden wij sterk 

aan om de app alvast met een kortere wandeling uit te proberen. Zo kun je wennen aan 

de navigatie (het in- en uitzoomen komt bijvoorbeeld best precies) en de pop-ups tijdens 

http://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap


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 dagetappes 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 (LET OP: Voor deze trektocht typ je ‘Zuid-

Kennemerland’ in). 

 
 

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 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 dagetappes ook op de smartphone(s) 

van je medewandelaar(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 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


