Winterwandeling door de Houtkamp
Sneeuwstorm, klimaatverandering of
niet, de winterwandeling in park De
Houtkamp te Leiderdorp gaat door! Het
is natuurlijk op dit moment nog ongewis
wat er half februari te vinden is in de
wakkere dan wel (nog) slapende natuur.
Het thema is daarom algemeen
gehouden: winterse landschappen en
de eerste tekenen van het voorjaar
daarin. Denk aan bomen, knoppen,
vroege bloeiers, en (zang)vogels.
Gezien de situatie is de jaarlijkse
wandeling onder begeleiding van IVNnatuurgidsen niet mogelijk. In navolging
op de succesvolle paddenstoelenwandeling worden weer informatiebordjes uitgezet. Dit keer door
bijna het hele park. Op enkele bordjes na worden ze langs verharde paden gezet. Personen met een
rollator of in een rolstoel kunnen ook, zodra de sneeuw daar weg is, een ommetje maken.
Op zaterdagen (13 en 20) en zondagen (14 en 21) in februari staan er (tussen 10:00 en 16:00 uur)
informatiebordjes bij bezienswaardige natuurplekjes waar je je tijdens een ommetje kunt
verwonderen over hetgeen daar waar te nemen is.
Dit keer is er iets nieuws. De
winterwandeling staat ook aangegeven
in de IVN routes-app. De app en de
wandeling kunnen vooraf thuis al
worden gedownload op je smartphone
[ivn.nl/ivn-routes]. Zo kun je op elk
gewenst moment van het park en de
natuur genieten.
Het is natuurlijk maar de vraag of de natuurfenomenen op het moment dat je bij een bepaald punt
staat ook waar te nemen zijn: vogels verplaatsen zich, sneeuw bedekt de bodem, en de temperatuur
oefent ook haar invloed uit. Elke dag in de natuur is een andere beleving.

Bereikbaarheid met de bus:
 Bij bushalte Winkelhof aan de Engelendaal, pal naast het park en de ingang t.o. Winkelhof,
stoppen de buslijnen 56, 183 en 410.
 Bij bushalte Leythenrode aan de Hoogmadeseweg, stoppen de buslijnen 1 en 182. Vandaar
is het een paar 100 meter lopen naar de ingang bij de Lange
Akker.
Iedereen wordt met nadruk gevraagd zich aan de geldende maatregelen
tegen het coronavirus te houden. Geef elkaar de ruimte!
Is het te druk? Kom dan op een ander moment terug!
De winterwandeling staat continu in de smartphone-app 'IVN routes'.

Deze wandeling is gemaakt door leden van de Werkgroep Leiderdorp.
Meer informatie over de werkgroep, de vereniging en het park staat op
[ivn.nl/leiden].
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