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ALGEMENE INFORMATIE - 20 KILOMETER
➢ Ondanks de versoepelingen hebben we gekozen om het Rondje Zandhaas dit jaar niet centraal en op
alleen de eerste zaterdag van het Dorpsfeest Santpoort te laten wandelen, omdat we als organisatie niet
op één dag te veel wandelaars tegelijk op één plek willen laten samenzijn.
Vandaar dit alternatief. Niet origineel, maar onder het mom van “beter goed gejat dan slecht bedacht”
hopen we u een mooie wandeltocht door het Kennemerland te kunnen aanbieden. U kunt deze vanaf
31 juli gedurende de rest van het hele jaar wandelen.
➢ Deze route is niet geschikt indien u met een kinderwagen en/of rolstoel wandelt. Honden zijn in het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland niet toegestaan. De routes van 5 en 10 kilometer van deze Covideditie van het Rondje Zandhaas zijn wel geschikt voor kinderwagen, rolstoel en/of hond.
Uiteraard zijn de in Nederland geldende verkeersregels van toepassing.
➢ Anders dan bij het reguliere Rondje Zandhaas is de route alleen beschreven en wordt deze niet door
pijlen ondersteund. Omdat de wandeltocht niet op één dag wordt georganiseerd is het onmogelijk pijlen
aan te brengen en deze gedurende langere tijd in de landschapsparken en het duingebied) te laten
hangen. We hopen op uw begrip!
➢ De routemaker heeft getracht om uw route langs minimaal een rustpunt of een horecagelegenheid met
take-away faciliteiten te leiden. We hopen dat u de lokale ondernemer(s) wilt ondersteunen!
➢ U wandelt op eigen risico! De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, vernieling of beschadiging
van goederen en/of letsel van of veroorzaakt door u!
➢ We hopen dat u zult genieten van de omgeving, de paden en de wegen die we met zorg voor u hebben
uitgezocht. We hebben alle moeite gedaan om de juiste route te schrijven, maar het is natuurlijk altijd
mogelijk dat er toch ergens een of meer fouten zijn gemaakt. We stellen het op prijs indien u ons
hiervan op de hoogte wilt stellen door te mailen naar info@rondjezandhaas.nl.
➢ We waarderen uw commentaar, ook indien dit minder positief is. We nodigen u dan ook graag uit uw
ervaring te delen op onze Facebook-pagina: www.facebook.com/rondjezandhaas.
En bent u laaiend enthousiast over deze tocht nodigen we u graag uit het Rondje Zandhaas onder uw
(wandel)vrienden te promoten!
We wensen u een mooie tocht en veel wandelplezier!

ROUTEBESCHRIJVING - 20 KILOMETER
LA = linksaf; LAH = links aanhouden; RA = rechtsaf; RAH = rechts aanhouden; RD = rechtdoor
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Start vanaf NS-Station Driehuis richting
bebouwing - trottoir links van de weg
RD op 3-sprong - Van den Vondellaan
RA voor rotonde op einde - verkeersweg
oversteken via zebrapad
LA aan overzijde
RA 1e afslag op rotonde - Hiëronymus van
Alphenlaan en meteen
RA op 3-sprong - Albert Verweylaan
RA na 20 meter - voetpad over grasveld
LAH/RD op 3-sprong - richting serviceflat
RA op 3-sprong voor vijver en meteen RD
op 3-sprong met rechts
RA op 3-sprong - tegelpad langs weiland
RA op einde - voetpad (paars-groene pijlen)
RD op 4-sprong ter hoogte van speelveldje voetpad - Beeckestijn
LA op einde na 3 paaltjes - asfaltweg
RD bij knooppunt 83 - langs toegangszuilen
- landgoed Beeckestijn betreden en meteen
RA bij knooppunt 82 - zijpaden negeren
LA op 3-sprong na “historische koelkast”
RD op schuine 4-sprong en meteen
RA op 3-sprong ter hoogte van trappen links
- richting vijver/Huis Beeckestijn
RD na vijver richting Huis Beeckestijn
RD op 4-sprong
LA op einde voor Huis Beeckestijn knooppunt 77 (Brasserie aan linker
voorzijde Huis)

vanaf 09.00 uur TAKE-AWAY FACILITEIT bij
Brasserie Beeckestijn
(afgelegde afstand ca. 2,1 km)
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RD bij knooppunt 79
LA op einde brede pad (blauw-groen-rode
pijlen)
3x RD op 3-/4-sprong (knooppunten 76/75)
RA op 3-sprong - blauw-groene pijlen Beeckestijn verlaten via hek
RD/RAH op 5-sprong na toegangspalen knooppunt 74 - breed fietspad
RAH op einde - klinkerweg Driehuizerkerkweg
RD/RAH na knooppunt 69 in bocht naar
links ter hoogte van hertenkamp linkerhand
- voetpad door park - bruggetje over
RA op einde - voetpad langs Parkweg
LA na fietsenstalling - verkeersweg via
verkeerslichten oversteken
RA aan overzijde - ’s Gravenlust via
verkeerslichten oversteken
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RD aan overzijde en meteen na
benzinestation
LA - voetpad (dus NIET het pad RD langs
fietspad/verkeersweg)
LAH op 3-sprong voor vijver - voetpad
LA op einde - Krommeland en daarna met
de bocht mee naar rechts
LA op einde na huisnummer 83 Krommeland
RD/RAH op einde - Oosteinderweg
RA op 4-sprong voor flats - Velserdijk/
Oude Pontweg en meteen
LA schelpenpad tussen ventilatietorens
Velsertunnel en lage flat en later langs
Noordzeekanaal - zijpaden/-wegen naar
links negeren
RD op 3-sprong bij begin dorp Oud-Velsen Noorderdorppad
RD op 3-sprong bij monumentje resp.
knooppunt 68 - voetpad langs
Noordzeekanaal vervolgen
LA op einde bebouwing en voor muur Torenstraat
LA op 3-sprong - Middendorpstraat
RA op 4-sprong - Hoofdbuurtstraat
RD (RA/LA) op einde - Torenstraat
LA na kerkje en 2e witte toegangshek Kerksingel
RA (scherp) - Lievendaalsebeektunneltje
RA (scherp) na tunneltje - klinkerweg
LA voor Parkweg en meteen LAH - fietspad
LA op einde voor Huize Velserbeek
(Tanger) - brede asfaltweg en meteen
RA op eerste 3-sprong - pad richting
kinderboerderij - zijpaden negeren
RAH na kinderboerderij - pad vervolgen
LA op 3-sprong na tennisbaan / voor vijver
LA en meteen RA op 3-sprong langs veld
LA op einde - breed pad
RA op 3-sprong na paaltjes - asfaltpad
richting Theeschenkerij

vanaf 11.00 uur TAKE-AWAY FACILITEIT bij
bij Theeschenkerij Velserbeek
(afgelegde afstand ca. 6,2 km)
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RD na Theeschenkerij Velserbeek
LAH op 3-sprong - langs muziektent
RA op 3-sprong - richting “Hans en
Grietje”-huisje
LAH op 3-sprong na “H en G”-huisje
3x RD op 3-sprong met rechts
RAH op 4-sprong in bocht bij slootje hoofdpad blijven volgen
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RD op 5-sprong bij knooppunt 70
LA op 3-sprong - smal bospad richting
uitgang
RD na verlaten park - Piersonlaan, na bocht
Van Hogendorplaan
RA op einde - Tolsduinerlaan - fietspad
langs sportvelden
LA na 100 meter voor gymnasium
Felisenum - pad tussen sportvelden
RAH op einde langs witte huis en meteen
RD/RAH (middelste) bospad - langs bunker,
weide, meertje en hockeyvelden
LA op 3-sprong - meertje aan linkerhand
RA op 3-sprong - paadje achter huizen
LA op einde - pad langs schoolplein
RA op einde - Driehuizerkerkweg
RD bij rotonde - verkeersweg oversteken via
zebrapad rechterzijde - Driehuizerkerkweg

vanaf 10.00/11.00 uur RUSTGELEGENHEID bij
➢ Café Middeloo (vanaf 10.00 uur)
➢ Grand café Valerius (vanaf 11.00 uur)
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(afgelegde afstand ca. 8½ km)
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RA op 3-sprong - Valeriuslaan
RD op 3-sprong - trottoir rechterzijde weg
RA op 3-sprong - Kriemhildestraat
LA op einde - trottoir linkerzijde weg
RD op 3-sprong fietspad en HOV-busbaan trottoir linkerzijde Zeeweg
2x RD op 3-sprong - zijwegen links
(Slingerduinlaan en Herenlaan) negeren
LA meteen na huisnummer 266 - pad langs
nr. 264/'t Braambos en langs parkeerterrein
LA op 4-sprong bij bankjes
LA op 4-sprong bij bankjes
RD op kruising - over parkeerterrein
richting zwembad

vanaf 09.30 uur RUSTGELEGENHEID bij
Sportcafé Zwembad De Heerenduinen
(afgelegde afstand 10,2 km)
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RD langs zwembad - richting verkeerslicht
LA voor verkeerslichten - voetpad langs
Heerenduinweg (niet het fietspad nemen!)
LA op 3-sprong - bospad (rode pijl) en
meteen
RAH - smal bospad naar rechts (als het pad
door brandnetels onbegaanbaar is: voetpad
langs Heerenduinweg blijven volgen, LA op
klinkerweg en verder lezen vanaf regel 91)
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2x RD op Y-sprong en 3-sprong met links
LA op einde na parkeerterrein - klinkerweg
RD op 3-sprong meteen na veerooster/
ingang Nationaal Park Zuid-Kennemerland
RD op 3-sprong meteen na ingang
2x RD op 3-sprong links (2e weg = met hek)
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RAH op 3-sprong voor flauwe bocht naar
links - smal bospad langs afrastering
LA op 4-sprong - verhard bospad
LA op einde - klinkerweg
RA na 100 meter op 3-sprong voor bocht
naar links - bospad langs rood-wit paaltje
(klinkerweg verlaten)
RD op 3-sprong - bospad (tegengesteld aan
groene route)
LA op 3-sprong - bospad vervolgen
RA op 3-sprong voor afscheidingshek - smal
bospad langs afrastering/begraafplaats
LA op 3-sprong meteen na haakse bocht heuveltje op
RA op 4-sprong - betonweg
LAH na ca. 150 meter op 3-sprong - bospad
LAH op Y-splitsing - bospad vervolgen
2x RA op einde - zand-/bospad
LA op einde - klinkerweg
RD in bocht naar links meteen na water
(tankval) - grind-/schelpenpad bij paaltje
MHD5 - rood-witte route
LA voor hek - zandpad - rood-witte route
LA voor hek - verhard zandpad - rood-witte
route
LA op einde - Witteweg - richting o.a.
Midden-Herenduin
RAH op einde - klinkerweg
LA op grote 3-sprong na rood-witte paaltje Hertogweg (klinkerweg verlaten)
RA na ca. 300 meter op 3-sprong in flauwe
bocht naar links - bospad
LA op einde - zand-/bospad - Stroperspad
LA op einde - bospad omhoog
RA op 3-sprong - langzaam klimmend
bospad
RA op einde na afdaling - let op
boomstronken
RA na hekje op 3-sprong - brede grindweg
LA op einde - voetpad links van de weg
RD op einde - weg oversteken en meteen
LA op 3-sprong - voetpad
RA op einde - voet-/fietspad
RD na kruisen HOV-busbaan - trottoir
rechterzijde weg
LA op einde - Driehuizerkerkweg
RA op 3-/4-sprong bij knooppunt 85 Nicolaas Beetslaan
RA na huisnummer 4E - voetpad
RA op einde en meteen
LA - Jan Jacob Slauerhoffpad - RD op
einde: klinkerpad wordt grindpad
LA op einde na parkeerterrein
RAH/RD op 3-sprong - Wolff en Dekenlaan
RA na 40 meter - tegelpad over grasveld
LA op einde tegelpad - EINDPUNT

Afgelegde afstand is 19.580 meter
U kunt desgewenst de sticker (afbeelding) met
Buitenplaats Beeckestijn alsmede onderstaand logo van de
Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken (in het
kader ‘stempel van de bond/organisatie’) in uw
Wandelkilometerboekje plakken.

INFORMATIE STICKER 2021
De sticker bij het Rondje Zandhaas van dit jaar betreft Buitenplaats Beeckestijn.
Huis
Buitenplaats Beeckestijn is een in zijn geheel bewaard gebleven grote buitenplaats, die in de 18 e eeuw is
gesticht aan de duinrand in Kennemerland.
In de zestiende eeuw staat ongeveer op de plaats van het huidige Beeckestijn een hofstede. Het huis
ontwikkelt zich in de loop der tijd van een eenvoudig huis tot een buitenplaats, gesticht als zomerverblijf
van Amsterdamse regenten. Het landgoed ligt direct aan het water, het Wijkermeer, en is vanuit
Amsterdam makkelijk per boot te bereiken.
Sinds het begin van de 17de eeuw heeft de buitenplaats minstens zes verbouwingen en uitbreidingen
ondergaan. Dit gebeurt in opdracht van de Amsterdamse regentenfamilies Corver, Trip en Boreel. De
familie Boreel heeft de buitenplaats in haar bezit tot het midden van de twintigste eeuw.
Mede door de veranderende tijdsomstandigheden raakt het landgoed vanaf het begin van de twintigste
eeuw in verval, maar gelukkig kan afbraak worden voorkomen, omdat de gemeente Velsen zich over het
landgoed ontfermt. De gemeente is er uiteindelijk in geslaagd het landgoed met park en tuinen fraai te
herstellen en voor het publiek open te stellen.
Vanaf mei 2007 is Huis Beeckestijn met de bijgebouwen (beide koetshuizen en de kapelwoning) in bezit
gekomen van Vereniging Hendrick de Keyser, die tot taak heeft om de begane grond van het monumentale
huis voor het publiek toegankelijk te houden.
Na een periode van wisselende kunsttentoonstellingen is sinds juni 2019 Beeckestijn ingericht als
Museumhuis. In een Museumhuis hoef je niet te fluisteren of met je handen op je rug rond te lopen. Je
wordt juist uitgenodigd om je thuis te voelen: ga lekker zitten op de bank of kijk eens in de lades van de
buffetkast…
Tuin
Door de bewoners van Beeckestijn zijn steeds tuinen in nieuwe stijlen aangelegd zonder de oude
tuinstijlen te vervangen. Dat is bijzonder en daarom zijn nu nog steeds twee historisch belangrijke
stijlvormen naast elkaar te zien: een strak geometrisch aangelegd deel volgens de Franse barok en
aansluitend een speels, meer natuurlijk Engels landschapspark. In de tuinen zijn veel elementen van
historische waarde te vinden, zoals onderandere een klassieke kruidentuin, slangenmuren, een
bloemenwaaier, een romantisch berceau en een barokke siertuin. Langs de noordkant van de tuinen loopt
een van de langste eikenlanen van Europa.
De tuinen en het parkbos Beeckestijn zijn sinds 2007 eigendom van Natuurmonumenten,
het park beheert en onderhoudt en ervoor zorgt dat het park gratis toegankelijk blijft voor publiek.
De Vereniging heeft veel expertise in het bewaken van natuurwaarden en het herstellen van
cultuurhistorie. Omdat de oorspronkelijke ontwerptekening de ‘kaart van Michaël’ van deze tuinen
bewaard is gebleven, biedt dit mogelijkheden voor de restauratie van de tuinen. Deze ‘kaart’ hangt in de
gang van het huis.

Bron: https://buitenplaatsbeeckestijn.nl/

