
Waterduinentocht – zaterdag 13 november 2021 

Parkoersbouwer: Carla de Jong 

Start: vv Vitesse ’22, Puikman 2, 1906 NN Castricum. 

Parkeren: Parkeren kan bij P&R station Castricum. 

Openbaar Vervoer: Station Castricum ligt aan de spoorlijn tussen Amsterdam 
en Heerhugowaard. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Auto: Castricum is gelegen aan de A9 tussen Amsterdam en Alkmaar. Neem afslag 9 en volg de borden 
WS78. 

Wandeltocht vanuit Castricum 
De gemeente Castricum bestaat uit Castricum, Limmen, Akersloot, Bakkum en De Woude. 

Castricum wordt in de 10e eeuw pas voor het eerst genoemd maar uit archeologische opgravingen blijkt 

dat het gebied in de Romeinse tijd en vanaf de vroege middeleeuwen bewoond was. Bij de kern van 

Castricum werd in de 11e eeuw een kerk neergezet. Tegenwoordig de Nederlands Hervormde Kerk, de 

Dorpskerk.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden huizen ontruimd van mensen die niet aan landbouw deden, om 

ruimte te maken voor andere gezinnen. De uitgeruimde gezinnen moesten onderdak vinden in 

toegewezen huizen in o.a. de Zaanstreek, waar grote gezinnen dan vaak zeer kleine huizen moesten 

delen met de evacués 

Vandaag wandelen we rond Castricum en door het duingebied van het PWN, Provinciaal 

Waterleidingbedrijf Noord Holland. Een stukje strand hoort er natuurlijk ook bij. 

We starten bij voetbalvereniging Vitesse en lopen eerst een rondje om Castricum. Eerst door het 

centrum en daarna over één van de oorspronkelijke toegangswegen naar het dorp. Hier is het landelijk, 

met boerderijen en kleine huisjes. In een nieuwbouwwijk staat nog één boerderij, weliswaar verbouwd tot 

appartementen, maar gespaard gebleven voor de slopershamer. 

De stolpboerderij is een boerderijtype dat vooral in Noord Holland voorkomt. Het is een vierkante 

boerderij met een piramidevormig dak. Onder dit dak was plaats voor de boerenfamilie, het vee, het 

hooi, de wagens en andere werktuigen. De stolpboerderij is omstreeks 1550 ontstaan. Dit boergerijtype 

valt in de hoofdgroep Noordelijke huisgroep, net als de Friese verwant, de stelpboerderij.  

Via de buitenrand van het dorp, wandelen we verder, met zicht op weilanden. Via weer een oude 

toegangsweg komen we in Bakkum en bij de soep/ koffiepost. Deze is in een prachtige boerderij, met 

mooie luiken.  

Na de soep komen we in het duinterrein. De wandelaars op de 40 km gaan door het duin naar Egmond 

aan Zee. Hoogteverschillen, open duinlandschap, gras- en zandpaden, uitzicht op kleine meertjes 

vinden we hier. Het PWN laat het terrein begrazen door Schotse Hooglanders en door paarden. Grote 

kans dat u een kudde tegenkomt tijdens uw wandeling. 

De horecarust is in Egmond aan Zee, aan de boulevard. U kunt uw consumptie gebruiken met uitzicht op 

zee. Het nuttigen van een eigen consumptie is hier niet toegestaan. 

Egmond aan Zee is een badplaats in de gemeente Bergen. In het jaar 977 zou achter de duinen het 

dorp Egmond aan Zee zijn ontstaan. Het verhaal wil dat ene Walgerus, een herenboer uit Egmond-

Binnen, tien huizen zou hebben gebouwd voor een aantal arme gezinnen. Deze mochten er voor niets 

wonen en hadden recht om in zee te vissen op voorwaarde dat ze 10 procent van hun visvangst aan de 

abdij van Egmond-Binnen af zouden staan. Ook zou hij een kerkje hebben gesticht dat nu de huidige 

oudkatholieke St Agneskerk is. 

Na de rust gaan we langs de vuurtoren en via de oude kern van vissersdorp Egmond aan Zee, met de 

kleine vissershuisjes, weer het duingebied in. Om even wat vaste grond onder de voeten te hebben, 



gaan we via trappen naar de buitenrand van de duinen. Voor de liefhebbers: u kunt ook helemaal naar 

boven gaan, via de doorgaande trap. Geweldig uitzicht, maar wel via dezelfde trap weer terug. 

Over duinpaden komen we weer in Bakkum voor de thee/ koffie. Na deze rust lopen 20 en 40 km 

wandelaars dezelfde route terug naar Vitesse. Via bosrijk gebied komen we op kampeerterrein Bakkum. 

Nu volkomen verlaten, maar vanaf eind maart tot half oktober bezet met zo’n 2500 caravans, 

zomerhuisjes en tenten. Een enorme camping, met eigen winkels, restaurantjes, open luchttheater en 

een dokterspost. Na de camping gaan we via een uitzichtduin naar een strandovergang. Na ruim een km 

strand gaan we de volgende strandopgang over. Hierbij is voor de 20 km wandelaars een horecarust. 

Na bos, open duin en tenslotte nog wat bos, komen we terug bij Vitesse. Op het laatste klinkerweggetje 

in het bos, ziet u wellicht nog wat “kabouterhuisjes”. Gemaakt van natuurlijk materiaal, hout en schors, 

en geplaatst in en tegen boomstronken. 

 

Knorretje bracht 
in Nijmegen-Lent 

27,60 Euro op. 

 

Cijfers: In Nijmegen-Lent 
waren er 231 

wandelaars waarvan 99 
op de 40 km.  

 

Jarig 
Vandaag zijn 

Henk Noordover 
en Koos 

Proosten jarig. 

Vorige wandeltocht 
In Nijmegen-Lent kregen we weer eens een echte WS-waardige wandeltocht voorgeschoteld. Bij Lent 
kregen we gelijk al toen we langs de Waal gingen lopen Fort Boven Lent te zien, duidelijk onderdeel van 
verdedigingswerken. Onderweg was het oppassen om op de benen te blijven staan. Een mooie route, 
veel onverhard over de vette klei langs de Waal. De hoogtepunten op de route waren Fort Pannerden en 
kasteel Doornenburg. Terug kregen we meer verharde stukken aangeboden, uiteraard afgewisseld met 
onverharde paden. Bij alle rusten hebben we kunnen zitten om even bij te komen van alle 
vermoeienissen onderweg.  

Volgende wandeltocht 
Wehl – 27 november 2021 – “Doe ff normaaltocht”, Koningin Beatrixcentrum, Koningin Wilhelminastraat 
12, 7031 AC Wehl. 

Openbaar Vervoer: Station Wehl is gelegen aan de spoorlijn Arnhem - Terborg. Volg daarna de pijlen 
naar de start. 

Auto: Zevenaar is gelegen aan de snelweg – Den Haag – Arnhem – Duitsland (A12). Neem afslag 29 ri 
Zevenaar. LA onder de snelweg door en direct RA ri Didam (N813). Volg deze weg tot in Wehl. Daarna 
volgt u de WS78-borden naar de start. 

Parkeren: In de buurt van deze startlocatie zijn er verschillende parkeerterreintjes te vinden. Gaat u voor 

zeker? Kies dan voor P&R bij station Wehl. Volg van daaruit de pijlen naar de start 

Vooruitblik Wehl 
De wandeltocht vanuit Wehl is totaal veranderd omdat we geen toestemming hadden een natuurgebied 
door te gaan. Cees vd Berg en Johan Hertgers hebben er een nieuwe tocht van gemaakt. We lopen nu 
echt een andere kant op en gaan door de achterhoek door Landgoed Keppel en Hummelo, waar de 
roots van de achterhoekse band Normaal liggen. We gaan over het Doesburgsepad en lopen langs de 
Rode Beek. Ook bezoeken we de vestingstad Doesburg, altijd mooi om te zien. Doesburg is een 
typische Hanzestad en hier start ook het Hanzestedepad. We gaan naar de IJssel en zien de splitsing 
met de Oude IJssel. We gaan over de Turfhaven en naar de Stadswal. In vroegere tijden maakte dit deel 
uit van de verdedigingswerken van de stad.  

Daarna gaan we naar Drempt, een mooi Achterhoeks plaatsje. We lopen om de kerk heen door de 
Kerkstraat en zoeken het Doesburgsepad weer op. Daarna gaan we door een mooi bos met veel 
paddenstoelen naar de Dubbeltjesweg. We gaan steken de Oude IJssel over via een ophaalbrug. Dan 
gaan we over Landgoed Keppel en lopen door het landelijke gebied naar Wehl. 

Vrijwilligers gezocht 
Omdat er in de afgelopen 1,5 jaar vrijwilligers zijn afgevallen zijn wij op zoek naar mensen die op 20 of 
40 km op de wandeldag onze wandelaars op de fiets kunnen begeleiden. 

We hebben een gezellige groep vrijwilligers die het leuk zal vinden als je ons team wilt versterken. 


