
  

IVN Trektocht Lauwersmeer en 
Schiermonnikoog 
“Zout als erfenis” 

3 of 4 daagse fiets- en wandeltrektocht door twee Nationale Parken 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat leuk dat je een IVN Trektocht gaat doen! IVN Trektochten zijn meerdaagse wandel- 

of fietstochten dwars door de mooiste Nederlandse natuurgebieden. Je fietst en wandelt 

deze 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- 

en vrouwen van het Landschap: lokale recreatieondernemers die onderdeel zijn van het 

gelijknamige IVN-programma. Zij kunnen jou alles over hùn natuurgebied vertellen. 

Tijdens de route 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 eropuit! 

 

Je boekt een IVN Trektocht via www.avontuurdichtbij.nl. Zij regelen de overnachtingen 

voor je.  

 

 

In een notendop: IVN Trektocht Lauwersmeer en Schiermonnikoog  
  

Duur:     3 of 4 dagen (2 of 3 overnachtingen) 

Startpunt:  Lauwersoog 

Eindpunt:    Schiermonnikoog  

Te bereiken:  OV: bus 

Auto: parkeren op Lauwersoog 

https://www.scheepspark.nl/   

Totale afstand:   73 km Lauwersland | 24 km Schiermonnikoog   

Periode:  het hele jaar  

Bezoekerswebsite gebied:  www.np-lauwersmeer.nl | www.np-schiermonnikoog.nl 

 

Samengesteld door IVN Natuureducatie 

 

 

http://www.avontuurdichtbij.nl/
http://www.np-lauwersmeer.nl/
http://www.np-schiermonnikoog.nl/


 

Voordat je op pad gaat  
 

 

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

vervolgens offline (alleen locatie aan) kunt wandelen. We raden je aan om vooraf al eens 

een andere korte IVN Route met de app te lopen, om te wennen aan het gebruik. Zet je 

locatievoorzieningen aan!  Zie voor meer informatie ‘Praktische en belangrijke info 

vooraf’ achterin het boekje.  

 

Disclaimer: Het wandelen van de IVN Trektocht is op eigen risico. IVN kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen die buiten haar schuld zijn 

ontstaan. Het verhaal van de IVN Trektocht is fictief, maar vaak wel gebaseerd op 

feitelijke gebeurtenissen. Eventuele identificatie met feitelijke personen (levend of 

overleden) is niet bedoeld of kan hieruit niet worden afgeleid. 

Overzichtskaart fietstocht Lauwersmeer - Schiermonnikoog

 
 

 

 

  



 

Overnachtings- en pauzeplekken 
 

 

Nationaal Park Lauwersmeer  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaal Park Schiermonnikoog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’Olle Pastorie 

Gastheren: Irene & Marten 

Hoofdstraat 28 

9975 VS Vierhuizen 

06 33585864 

www.ollepastorie.nl 

 

Natuurlijk Kollumeroord 

Gastheer: Pepijn 

Slikweg 2 

9293 MJ Kollumerpomp 

06 14418202 

www.natuurlijkkollumeroord.nl 

 

Schierzicht  

Gastheer: Theo 

Haven 8 

9978 VN Lauwersoog 

0519 349 200 

www.schierzicht.nl    

Hotel Duinzicht 

Gastheer: Gilles  

Badweg 17, 9166 ND 

Schiermonnikoog 

0519 531 218 

www.hotelduinzicht.nl  

 

Pension Westerburen 

Gastheer: Halbe 

Middenstreek 32 

9166 LN Schiermonnikoog 

06 52212287 

www.westerburen.nl 

 

 

Wad Oars 

Gastheer: Geert 

De Singel 5 

9133 NH Anjum 

0519 320 800 

www.wadoars.nl  

 

 

D’Olle pastorie  

Gastheer- en vrouw: Irene en Marten  

Hoofdstraat 28 

9975 VS Vierhuizen 

06 33 58 58 64 

www.ollepastorie.nl  

 

 

Logement Doosje 

Gastheren: Dina & Bennie 

Ooster Nieuwkruisland 1 

9852 TE Warfstermolen 

06 51951788 

www.logementdoosje.nl 

http://www.hotelduinzicht.nl/
http://www.westerburen.nl/
http://www.wadoars.nl/
http://www.ollepastorie.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVN Trektocht Lauwersmeer en Schiermonnikoog 

 
 

De trektocht neemt je mee door twee Nationale Parken, die door het landschap en het 

verhaal “Zout als erfenis” onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op de vaste wal van 

het Lauwersmeergebied (Lauwersland) maak je een fietstocht van ongeveer 73 km. 

Onderweg heb je verschillende overnachtingsmogelijkheden. Het landschap kenmerkt 

zich door de enorme ruimte, dat maakt dat de overnachtingslocaties ook vaak wat 

verder van elkaar verwijderd zijn dan in meer dichtbevolkte gebieden. Na de tocht op 

het vaste land pak je de boot naar Schiermonnikoog.  

 

De basisversie van de trektocht bestaat uit twee nachten: één op Lauwersland en één op 

Schiermonnikoog. Wil je meer tijd? Boek dan tussendoor nog een nacht op één van de 

erkende locaties. Misschien wil je een dag uittrekken om te vogelen of te kanoën, of wil 

je overnachten op Lauwersoog, zodat je ’s ochtends vroeg naar het eiland kunt afreizen. 

Die informatie staat per dag beschreven in de teksten hieronder.  

 

Let op: start je de route op een andere plek dan Lauwersoog, beluister dan wel de 

verhaalfragmenten in de goede volgorde! Je hoeft niet op de plek van het fragment te 

staan om het te beluisteren. 

Het verhaal: ‘Zout als erfenis’ 

De trektocht volgt de reis van Hilko die op zoek gaat naar de verhalen van zijn 

voorouders. Hilko is een jongeman die, net als de voorgaande generaties, op de 

visafslag werkt. Hij twijfelt aan zijn roeping: is dit waar hij moet zijn? De twijfel wordt 

versterkt door nachtmerries die hem behalve met een onbehaaglijk gevoel ook met 

een eigenaardige zoute smaak in zijn mond achterlaten. Waar komt dit toch vandaan? 

Deze innerlijke zoektocht wordt belichaamd in een reis door de Nationale Parken, waar 

Hilko op zoek gaat naar de betekenis van zijn dromen en naar een nieuwe weg.  

 

Laat je door Hilko meenemen door het landschap en luister naar de clou op 



 

 

NP Lauwersmeer; vogelparadijs op vroegere zeebodem 
 

Tot 1969 was de Lauwerszee onderdeel van de 

Waddenzee waar eb en vloed vrij spel hadden. Uit 

angst voor overstromingen na de Watersnoodramp in 

1953, werd deze zeearm in 1969 van de Waddenzee 

afgesloten. De zoute Lauwerszee werd het zoete 

Lauwersmeer. Deze afsluiting leidde in eerste 

instantie tot een doods gebied: alle zeedieren 

stierven. Maar al vrij snel vestigden de eerste planten en dieren zich in dit nieuwe 

gebied. Er ontstond een prachtig afwisselend landschap met veel bijzondere bewoners.  

 

In nog geen vijftig jaar heeft de natuur het Lauwersmeergebied omgevormd tot een 

prachtig en soortenrijk natuurgebied, dat sinds 2003 officieel Nationaal Park is. In de 

wildernis van Lauwersmeer, van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden 

broeden ruim 100 vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen. In het 

voor- en najaar, tijdens de vogeltrek, is het vogelfeest het grootst. Dan kun je op één dag 

30.000 brandganzen zien overvliegen. Ook zie je er steltkluten, lepelaars en grauwe 

franjepoten. Of de zeearend, die hier sinds een aantal jaren broedt. 

Tussen Lauwersmeer en Schiermonnikoog: de Waddenzee  
 

Het wad blijft mensen betoveren, met zijn altijd 

bewegende water, zijn steeds wisselende 

luchten, kleuren en stemmingen, zijn geuren en 

geluiden, vogels en schepen, en bovenal zijn 

overweldigende weidsheid. De bodem van de 

Waddenzee ten zuiden van Schiermonnikoog 

valt als het laag water is voor een groot deel 

droog en dan komt het wad tevoorschijn. Op 

en in de wadplaten krioelt het van het leven. De 

wadbodem is heel voedselrijk omdat er in het ondiepe water van de Waddenzee veel 

organisch materiaal bezinkt. Bodemdieren als wormen en schelpen 'eten' dit organisch 

materiaal en de vele vogels op het wad eten op hun beurt de bodemdieren op.  

  



 

Nationaal Park Schiermonnikoog; voortdurend in beweging  
 

Schiermonnikoog is één van de meest wilde plekken 

van Nederland. Het eiland is gevormd door sterke 

zeestromen, straffe winden en stuivend zand. Nog 

altijd is de natuur op Schiermonnikoog voortdurend in 

beweging. Op de Oosterkwelder en het strand gaat 

alles vanzelf. Mensen sturen hier niet in de 

ontwikkelingen. Zulke plekken zijn er in Nederland 

niet veel. De natuur vaart er wel bij als wind, water, zand en zout hun gang gaan. Dieren 

en planten vinden hun eigen plek in het gebied. De zilte gronden bieden een unieke plek 

voor allerhande bijzondere soorten. Laat je fascineren door dit wonderlijke eiland, dat 

sinds 1989 een Nationaal Park is.  

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Let op: de fietsroute rond het Lauwersmeer kun je in principe in 1 dag 

afleggen. Wil je langer in het gebied blijven, dan zijn er verschillende opties 

voor overnachtingen. In dit boekje zijn de etappes van de ene naar de 

volgende overnachtingsoptie beschreven. De daadwerkelijke etappes zijn 

afhankelijk van de opties die je kiest.  
 

Overnachting vooraf  
 

Arriveer je pas laat op je eerste dag? 

Overnacht voordat je aan de tocht begint in 

het gloednieuwe logement van Schierzicht op 

Lauwersoog met uitzicht op de haven. Je begin 

de volgende dag dan fris aan de eerste échte 

dag van de trektocht. Mocht je fietsen willen 

huren, dan heb je ook voldoende tijd om dit te 

regelen.  

 

Overnachtingsoptie   Schierzicht 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Theo 

Adres Haven 8, 9978 VN Lauwersoog 

Website www.schierzicht.nl 

Contact 0519 349 200 

info@schierzicht.nl  

 

 

 

 

 

http://www.schierzicht.nl/
mailto:info@schierzicht.nl


 

Lauwersoog – Vierhuizen (17 km)  
 

De trektocht om het Lauwersmeer en op Schiermonnikoog 

begint bij de veerhaven in Lauwersoog. Op dit nieuwe, 

bedrijvige stuk grond ontmoet je Hilko en leer je al snel een 

aantal dingen over de omgeving. Steek vanuit Logement 

Schierzicht de weg over en sla linksaf. Ga na een paar 

honderd meter voor de rotonde rechtsaf de Strandweg op. 

Naast de receptie van Camping Lauwersoog is een kleine 

supermarkt waar je een versnapering voor onderweg kunt 

kopen. Langs de Strandweg kun je in mei nachtegalen horen 

zingen en orchideeën zien bloeien.  

 

Volg deze Strandweg 4 km tot Activiteitencentrum 

Lauwersnest. Hier vind je meer informatie over het 

gebied en kan je een van de uitgezette wandelroutes  

lopen. Fiets je verder, dan kom je even later langs 

een vogelkijkhut, misschien een mooie plek voor een 

lunchpauze.   

 

Naarmate we verder van de zee verwijderd raken, komen we op steeds ouder land, dus 

is er ook meer cultuurhistorie. Leer over de visserij door de eeuwen heen in Zoutkamp 

en breng een bezoekje aan het Visserijmuseum. Kies je voor een overnachting in 

Vierhuizen, dan heb je daar zeker tijd voor.  

 

Overnachtingsoptie  D’Olle Pastorie  

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Irene & Marten 

Adres Hoofdstraat 28, 9975 VS Vierhuizen 

Website www.ollepastorie.nl 

Contact 06 33585864 

info@ollepastorie.nl  

 

In Vierhuizen vind je D’Olle Pastorie. De sfeer van het authentieke pastoorsverblijf past 

naadloos in de rijke historie van het gebied. Overnacht je hier, dan heb je tijd om nog 

een uitstapje te maken naar een borg in Leens of Wehe. In D’Olle Pastorie zelf is het 

goed vertoeven, met twee verschillende “Smaak van de Wadden” arrangementen én een 

sauna. 

 

 

  

http://www.ollepastorie.nl/
mailto:info@ollepastorie.nl


 

Vierhuizen – Kollumerpomp (28 km) 
 

De strijd tegen het water wordt duidelijk in Vierhuizen, 

Vliedorp en Electra. Nadat je de historische grensrivier 

De Lauwers bent overgestoken naar Friesland, volgt 

het genieten van wolkenluchten boven oude zeedijken 

van het zilte Lauwersland.  

 

Wil je op een bijzondere manier dineren of whisky’s 

proeven? Dan is Logement Doosje in Warfstermolen 

een aanrader! Reserveer wel van tevoren.   

 
Pauzeplek  Logement Doosje  

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Dina & Bennie 

Adres Ooster Nieuwkruisland 1, 9852 TE Warfstermolen  

Website www.logementdoosje.nl  

Contact 06 51951788 | info@logementdoosje.nl  

 

Aan de zuidkant van het meer, in 

Kollumerpomp, kan je ook kiezen voor 

extra overnachtingen, bij Natuurlijk 

Kollumeroord. Let op: hier kan je alleen 

minimaal twee overnachtingen boeken. Er 

valt genoeg te verkennen vanuit deze plek. 

Je vindt er bijvoorbeeld een wandelroute 

door het Diepsterbos. Op deze route is een nieuwe uitkijktoren. Vanaf deze 25 meter 

hoge toren heb je een prachtig uitzicht over de ruige rietvelden, het Lauwersmeer en bij 

helder weer ook Schiermonnikoog. Maar je kunt er ook voor kiezen om het gebied vanaf 

het water te gaan ontdekken.  

 

Overnachtingsoptie   Natuurlijk Kollumeroord   

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Pepijn 

Adres Slikweg 2, 9293 MJ Kollumerpomp 

Website www.natuurlijkkollumeroord.nl   

Contact 06 14418202 | info@natuurlijkkollumeroord.nl  

Let op: Alleen mogelijk om minimaal 2 overnachtingen te 

boeken.  

http://www.logementdoosje.nl/
mailto:info@logementdoosje.nl
http://www.natuurlijkkollumeroord.nl/
mailto:info@natuurlijkkollumeroord.nl


 

Kollumerpomp – Anjum (10 km)  
 

Ga je de route weer vervolgen, dan fiets je over het oude 

sluizencomplex bij Dokkumer Nieuwe Zijlen, waar meerdere 

plekken zijn waar je bijvoorbeeld een kop koffie kunt halen. 

Richting Anjum krijg je op een gegeven moment de optie 

om van de route af te wijken en de Ezumakeeg te bezoeken. 

Hier is áltijd wat te zien. De rijkdom van de kust en het 

ondiepe water maken het een eldorado voor verschillende 

steltlopers en andere vogels.  

 

Vervolgens kom je door Ezumazijl. Een klein, maar sprekend 

dorpje met een enorme dichtheid aan monumenten. Elk 

van de monumenten draagt bij aan het unieke 

gebiedsverhaal. Hierna fiets je door naar Anjum, waar een overnachtingsmogelijkheid is. 

Anjum is rond de jaartelling op een terp gebouwd en heeft een aantal mooie 

bouwwerken, waaronder de molen “De Eendragt”. Deze molen maalt nog steeds en is 

een museum. Ook vind je hier het VVV-kantoor.  

 

 

Vanuit hier is het ook nog een optie 

om het dorp Oostmahorn te 

bezoeken. De route daarnaartoe is 

niet opgenomen in de app vanwege 

technische belemmeringen, maar het 

is maar tien minuten fietsen. Vanaf 

Oostmahorn (waar overigens de 

vroegere Viking-nederzetting 

Esonstad lag) kun je onder andere 

mee gaan met boottochten over het 

Lauwersmeer om het rijke gebied 

verder te verkennen. 

 

Overnachtingsoptie  Wad Oars 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Geert 

Adres De Singel 5, 9133 NH Anjum 

Website https://www.wadoars.nl/  

Contact  0519320800 

info@wadoars.nl  

https://www.wadoars.nl/
mailto:info@wadoars.nl


 

Anjum – Haven (18 km)  
 

Voordat je de boot naar Schiermonnikoog pakt, 

kan je ook nog Paesens-Moddergat verkennen, 

waar je niet alleen een prachtig kweldergebied zal 

vinden, maar ook een klein museum en een fijn 

theehuis (Yke-Muoi). Deze route staat in de route-

app. De route leidt je langs de loop van de 

Paesens, die tot 1000 jaar geleden nog een 

zeeslenk was wat het dorp Paesens tot 

vissersdorp maakte! Als je in Paesens-Moddergat 

bent uitgekeken op de kwelder, vervolg je over de dijk en sluizen (die in 1969 van de 

Lauwerszee een meer maakten) de tocht richting de boot. 

 

Voor tijden en prijzen van de overtocht, kijk op www.wpd.nl/schiermonnikoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wpd.nl/schiermonnikoog/afvaartenoverzicht


 

 

 

 

 

 

Fietstocht na aankomst op het eiland (9 km) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in Nationaal Park 

Schiermonnikoog! Na aankomst met 

de veerboot fiets je over de Veerdam 

naar de dijk. Bij het dijkhuisje op de 

dijk ga je rechtsaf. Bij de splitsing kies 

je het meest rechter pad. Je fietst dan 

aan de zuidkant van het eiland langs 

het wad. Volg dit pad langs de dijk; het 

pad buigt met de dijk mee naar links. Aan het eind van de dijk fiets je een stukje 

omhoog. Passeer het veerooster, ga rechtsaf en fiets richting de Kobbeduinen. 

  

Je fietst nu over de binnenkwelder. Op de 

splitsing met het kwelderpad sla je rechtsaf. 

Een stukje verderop zie je aan je rechterhand 

het baken Kobbeduinen boven het landschap 

uitsteken. Volg het pad totdat je bij een 

fietsenstalling van de Kobbeduinen aankomt. 

Je kunt hier een korte wandeling maken naar 

het baken Kobbeduinen. Bij het baken heb je 

een mooi uitzicht over de Oosterkwelder, een 

van de laatste plekken in Nederland waar de 

natuur nog vrij spel heeft. Fiets terug tot aan de splitsing en neem de rechterafslag. Volg 

dit pad totdat je bij een volgende splitsing komt. Ga hier rechts en volg het Johannes de 

Jongpad. Rijd door totdat je bij een asfaltweg komt; de Prins Bernhardweg.  

 

Fietsverhuur: op het eiland kun je een fiets huren bij Soepboer Rijwielverhuur. Zij 

verhuren fietsen op drie locaties, waaronder op de veerdam. Het is aan te bevelen 

de fietsen vooraf te reserveren. Ook kun je je eigen fiets meenemen naar het eiland. 

Informatie en reserveren van tickets voor de veerboot vind je op www.wpd.nl 



 

Aan je rechterhand is een fietsenstalling. Zet hier je fiets neer en loop via de 

strandovergang bij strandpaviljoen De Marlijn naar het strand (op deze plek gaat het 

verhaal van Hilko verder).  

 

Vanaf het strand fiets je de Prins Bernhardweg af 

naar het dorp. Onderweg zie je aan je linkerhand 

bunker De Wassermann op een hoog duin liggen. De 

wandelroute die je morgen gaat lopen, komt hier ook 

langs. De Prins Bernhardweg buigt een stukje verder 

rechtsaf. Je ziet nu het dorp liggen. Waar de polder 

overgaat in het dorp buigt de weg linksaf (Rijspolder). 

Neem de tweede afslag rechts, de Knuppeldam. Fiets 

via deze weg het dorpscentrum in, de weg gaat over 

in de Langestreek. Zodra je in het centrum van het dorp aangekomen bent ga je rechtsaf 

de Badweg op. Na ca. 200 meter zie je rechts Hotel Duinzicht. Hier eindigt het verhaal 

van Hilko. Beide overnachtingsopties bevinden zich in het dorp.  

 

 

Overnachtingsoptie  Pension Westerburen 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Halbe 

Adres Middenstreek 32, 9166 LN Schiermonnikoog 

Website www.westerburen.nl 

Contact  06 52212287 

 

Overnachtingsoptie  Hotel Duinzicht 

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap Gilles 

Adres Badweg 17, 9166 ND Schiermonnikoog 

Website www.hotelduinzicht.nl  

Contact   0519 531 218 

 

 

http://www.westerburen.nl/
http://www.hotelduinzicht.nl/


 

Op Schiermonnikoog is genoeg te 

beleven. Het is dus aan te raden om een 

of meerdere nachtjes op het eiland te 

blijven. Ben je na je fietstocht op zoek 

naar extra tips voor tijdens je verblijf op 

Schiermonnikoog? Breng dan een 

bezoek aan informatiecentrum Het 

Baken (Reeweg 9). Hier kun je terecht 

met al je vragen over de natuur op 

Schiermonnikoog. Maak op interactieve 

wijze kennis met de rijkdom van het 

Nationaal Park of kijk rond in de winkel met natuurboeken, routes en leuke souvenirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Wandeltocht op het eiland (15 km) 
 

Als je nog even op het eiland blijft, kan je 

deze laatste dag nog een prachtige 

wandeling maken langs wad en kwelder, 

door de duinen, over het strand en door 

het bos. TIP: neem een verrekijker mee 

om de vele vogels die het Nationaal Park 

rijk is beter te kunnen bekijken.  

Vanuit het dorp wandel je via de 

Middenstreek, Westerburenweg en 

‘groene dijk’ naar de Bank van Banck. 

Onderweg kom je langs huis Marten en de Westerplas. Vanaf de Bank van Banck loop je 

via het grasveld naar beneden langs de kwelderrand. Bij het informatiebord begint een 

pad. Links van je is een kwelder, rechts een duinrand. Volg dit pad. Houd bij de splitsing 

rechts aan. Loop door totdat je uiteindelijk bij het strand komt.  

NB. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het pad vanaf ca. oktober t/m april erg 

nat. Je kunt dan als alternatief het schelpenpad rondom de Westerplas volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf Strandovergang Paal 2 neem je het ruiterpad richting de Bergweg. Je komt langs 

de Hertenbosvallei. Vanaf de Bergweg loop je via het Westerduinenpad naar de 

vuurtoren.  

 

 

 

 

 

 

Vanaf de vuurtoren loop je een flink stuk langs het strand tot aan Paal 6,5 

(strandovergang bij strandpaviljoen De Marlijn). Daar ga je de strandovergang over en 

bij de fietsenstalling linksaf het schelpenpad op. Na ca. 

350 m zie je aan je rechterhand een bankje en een 

onverhard pad dat naar rechts gaat. Loop dit pad in 

(Reddingsweg). Je loopt zo meteen een veerooster over. 

Je bent dan in het begrazingsgebied. Hier loopt een 

kudde van Sayaguesarunderen en een kudde Exmoor 

pony’s.  

 

 

 

 



 

Je loopt dit pad uit (het pad maakt op het eind een bocht naar rechts) totdat je weer bij 

een veerooster komt. Je kunt hierna rechtsaf naar begraafplaats Vredenhof. Na een 

bezoek aan de begraafplaats ga je rechtsaf. Na ca. 50 m is er een pad naar rechts 

richting bunker Wassermann. Loop via dit pad naar de bunker. 

 

 

 

 

 

 

 

Na een bezoek aan de bunker steek je de Prins Bernhardweg over en loop je via het 

schelpenpad (Cornelis Visserpad) de duinen in. Na een tijdje kom je op een kruising. Het 

schelpenpad gaat naar links, maar je kunt ook rechtdoor een bospad in (Kronkelpad). 

Neem dit pad en loop dit uit totdat je bij de Speelnatuur komt. Je ziet hier allerlei houten 

speeltoestellen, zoals een boomhut, boomstammen, een bruggetje en een kabelbaan. 

Ga linksaf, loop langs de kabelbaan naar het schelpenpad. Ga hier rechtsaf en volg het 

schelpenpad tot aan de Badweg. Ga linksaf naar het dorp.  

[e foto toevoegen] 



 

Praktische en belangrijke info vooraf 

 
Leuk dat je een IVN Trektocht gaat doen! Hieronder vind je algemene, maar belangrijke 

informatie. Lees dit goed door voordat je met de Trektocht begint.  

 

Voorbereiding 

 Een goede voorbereiding is het halve werk. Lees daarom onderstaande praktische 

tips goed door. Lees ook de informatie in dit boekje over de IVN Trektocht die je gaat 

lopen, zodat je weet wat je kunt verwachten.  

 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 een paar droge sokken (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.  

 Navigatie. Omdat het hier om een fietstocht gaat, raden we aan om een houder voor 

je mobiel op je fietsstuur te gebruiken.  

 

Overnachtingen bij Gastheren van het Landschap 

 Je boekt IVN Trektochten bij reisorganisatie Avontuur Dichtbij, waarmee IVN een 

samenwerking is aangegaan. Zij regelen de overnachtingen voor je.  

 Voor iedere boeking via Avontuur Dichtbij ontvangt IVN Natuureducatie €25,-, 

waarmee je het werk van IVN ondersteunt! 

 De overnachtingen zijn op basis van beschikbaarheid bij de betreffende Gastheren. 

Indien mogelijk hebben wij gezorgd voor twee keuzemogelijkheden qua Gastheren 

met overnachtingsplek.  

 De deelnemende Gastheren met een overnachtingsplek betalen IVN een jaarlijkse 

bijdrage. De opbrengst hiervan wordt besteed aan het up-to-date houden van de 

route.  



 

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 is het wandelen of fietsen 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 de route. Er staan meer dan 350 

routes in de app, dus er is vast een leuke route in de buurt te vinden.  

 Download voor aanvang thuis met wifi de route. 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 op je zoekterm (in dit geval Maashorst) 

in het groene vlak klikt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. We raden aan de mobiel iedere dag bij aanvang volledig op te 

laden! 

 Ook raden we aan 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 of fietstocht 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! 

 

Eten en drinken 

 Alle overnachtings-Gastheren bieden 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 leenfiets 

beschikbaar. 

 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 foto’s de IVN Trektocht te zien. Dit kan via onze 

Instagrampagina @ivn_trektochten of op facebook met de tag #ivn_trektochten. Wij 

zullen met enige regelmaat de mooiste foto’s delen 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.   

mailto:trektochten@ivn.nl


 

 

 

 

 


