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Quatrebras

15 april - 15 oktober
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Wandelnetwerk
Zuid-Kennemerland

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

www.wandelnetwerknoordholland.nl

HOE WERKT HET?

Het netwerk koppelt korte en langere rondwan-
delingen aan elkaar. Alle routes zijn in twee 
 richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen  
en keuzepuntnummers.
• Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer of horeca. U kunt er meestal 
kiezen uit twee of meer rondwandelingen.

• Gekleurde pijlen geven de richting aan. U vindt 
ze op lantaarn-/verkeerspalen of routepaaltjes.

• Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt 
hier overstappen van de ene op de andere rond-
wandeling en zelf uw route bepalen.

• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering 
aan geduid met grijze pijlen.

• Boerenlandpaden, onverharde paden met over-
stapjes, zijn onderdeel van het wandelnetwerk. 
Stevige wandelschoenen zijn hier  aanbevolen. 
Er kan vee lopen, houd hier rekening mee. 
 Honden zijn verboden op boerenlandpaden.

• Doorgaande routes als Lange-Afstand-Wandel-
paden (LAW), Streekpaden en het Noord-Holland-
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.

Honden zijn gewoonlijk aangelijnd toegestaan, 
tenzij vermeld staat dat honden verboden zijn.

LEGENDA

Bezoekerscentrum

Honden verboden

Verboden toegang  
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opmaak augustus 2022

COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal in samenwerking met PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Landschap Noord-Holland en Recreatieschap Spaarnwoude. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland. Het netwerk wordt beheerd door het Routebureau van Recreatie 
Noord-Holland. Kijk voor alle startpunten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. De gratis routeapp is te downloaden via de App Store en Google Play.

For information in English about hiking 
routes starting from this location, scan:

Meldingen over routemarkering  
en/of ontbrekende bordjes:  
www.meldpuntroutes.nl

Lange-Afstand-Wandelpad

Noord-Hollandpad

Wandelnetwerk Bollenstreek

Wandelnetwerk Rijn-Veenstreek

Stadswandeling

Grachtenwandeling

Startpunt De Engelenbewaarder
WELKOM
U staat aan de start van enkele gemarkeerde 
rond wandelingen van het wandelnetwerk Zuid-
Kennemerland. Dit wandelnetwerk omvat bijna 
500 kilometer aan wandeltrajecten.

Badhoevedorp is vernoemd naar de Badhoeve, de 
modelboerderij die de Amsterdamse jurist, burge-
meester en boer Jacob Amersfoordt in 1854 stichtte 
tegenover de brug bij Sloten. De grote boerderij 
(200 ha) in de piepjonge polder stond model voor 
de toepassing van moderne machines, revolutionair 
in die tijd. In de jaren dertig van de vorige eeuw 
werden rond de boerderij volop woningen gebouwd. 
Het nieuwe tuindorp moest met name werknemers 
van het jonge Schiphol huisvesting bieden. Vooral 
Amsterdammers streken hier neer, het polderdorp 
bood immers aantrekkelijke woningen en een oase 
van rust en groen. Het erf van de boerderij heeft in 
1991 plaatsgemaakt voor een plantsoen.

• Het Ommetje Vierbuizenmeer (rood) is een 
leuke rondwandeling om kennis te maken met 
het tuindorp van weleer. De wijk is ruim opgezet, 
met gebogen lanen, langgerekte vijvers en een 
variëteit aan boomsoorten. 

• Het Rondje Oude A9 (geel) gaat door Tuindorp 
en leidt daarna door de Groene Zoom, waar een 
decennium geleden nog het snelverkeer langs 
raasde. Via Het Lint, het oude tracé van de A9, 
wandelt u naar Quatrebras. Een ommetje door dit 
wandelpark hoort vanzelfsprekend bij de route. 

• Het Rondje Nieuwemeer (groen) gaat nog een 
stapje verder. Vanaf de Groene Zoom gaat de 
wandeling onder snelwegknooppunt Badhoeve-
dorp door. Paadjes langs het golfterrein en aan 
de andere kant in het talud van de snelweg 
maken het rondje buitenom compleet.
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