
ontdek een paradijs aan de kust!

Eén van de fraaiste paradijsjes is het gebied van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen: 3500 hectare   na-
tuur in de Randstad, een plek waar je tot rust komt. 
Er zijn diverse mogelijkheden.

 Een tocht over de hoogste duintoppen met fraaie 
vergezichten op de badplaats Zandvoort, richting 
Haarlem en bij helder weer tot aan Amsterdam.
 Een luisterwandeling naar de zang van de nachte-
gaal in de maanden april, mei of juni.
 Interesse in kijken naar wild, zoals reeën, herten, 
konijnen of vossen? Wij weten de beste plekjes.
 Struinen van binnenduin naar vloedlijn, een avon-
tuurlijke tocht, van de gebaande paden af.
 Een bezoek aan de aalscholverkolonie of een an-
dere specifieke vogelwandeling, bijvoorbeeld vogels 
in de winter.

Een paradijsje dat voor meer dan 200 jaar het        
eigendom is geweest van de familie van Lennep 
en zij hebben dan ook hun stempel gedrukt op 
deze schitterende buitenplaats:

 De langste ‘slangenmuur’  van West-Europa.
 Haarlems Klokkenspel, bloeit eind mei.
 De oudste Frankentaler van Noord-Nederland.
 Manpad’s Glorie, dé appel van het landgoed. 

Paradijzen:
Elswout
Duin en Kruidberg
Amsterdamse Waterleidingduinen
De Heereduinen
Thijsse’s Hof
Duinlust/Middenduin
Vogelmeer (NPZK)
Koningshof
Huis te Manpad
Huis te Vogelenzang

verKenningstochten
Groepsexcursies over landschap, historie, natuur, 
wandelingen variërend van 1,5 tot hoelang u maar 
wilt. Begeleiding door ervaren, gediplomeerde na-
tuurgidsen. Keuze van het gebied en uitvoering ge-
heel naar uw wensen. 
Wat vragen wij van u? Een goed humeur en op 
de weersomstandigheden afgestemd kleding en 
schoeisel. Een vergoeding van € 15,00 per persoon. 
Minimaal 10 personen. Bij groepen van meer dan 25 
personen worden twee gidsen ingeschakeld.
Coördinator: Wilma van den Heuvel 

contact: 
 :  info@verkennemerland.nl

Kijk op www.verkennemerland.nl 
voor vele suggesties.

Amsterdamse Waterleidingduinen

Huis te Manpad

verKennemerlandverKennemerland



Het vogelmeer ligt in de Kennemerduinen en is een 
eldorado voor de vogels en de vogelliefhebber.  Of u 
nu een excursie boekt in het voorjaar, de zomer of in 
de winter: er zijn altijd vogels waar te nemen. 

De zomerbroeders in het duingebied rond het       
vogelmeer zoals de tapuit, gekraagde roodstaart 
en de nachtegaal of de grauwe gans, tafeleend en 
de geoorde fuut vlakbij het meer. In de herfst de 
doortrekkers, op weg naar het zuiden. In de winter 
de overwinteraars: de zaagbekken en wilde of kleine 
zwanen, alles goed te zien met behulp van profes-
sionele hulpmiddelen.

De oudste heemtuin van Nederland, opgericht 
door de bekende bioloog dr. Jac.P. Thijsse, op-
richter van o.a. Natuurmonumenten ligt in de 
fraaie villawijk Duin en Daal, aan de rand van het 
Bloemendaalse bos.. Ga eens mee op een verKen-
ningstocht door deze buurt en ervaar wat Thijsse 
bedoelde met het beleven van de natuur.  In het 
voorjaar bloeien er vele stinsenplanten.

Ga mee op een wandeling naar de wisenten, de 
europese oeros. De schrale graslanden staan in de 
voorzomer vol met orchideeën. In de zomer bloeit 
hier de parnassia. En dat trekt natuurlijk allemaal 
fraaie insecten aan zoals vlinders, juffers en libel-
len. Eindig de wandeling met een bezoek aan het 
duincentrum De Zandwaaier, met een tentoonstel-
ling over de historie van de duinen.

Uw wandeling uitbreiden met een high-tea of pick-
nick, een diner of overnachting?
Uw gasten uitnodigen met een fraaie kaart of             
e-mail?  Wij verzorgen  uw complete uitgaansdag. 

Kijk op onze internetsite voor de nieuwste            
verKenningstochten en ervaar onze mogelijk-
heden om te improviseren.

Ontstaan door de zandhonger voor stadsuitbrei-
dingen van Amsterdam en Haarlem,  met invloe-
den van bollenteelt en volkstuinen ontwikkelt 
Middenduin zich tot een fraai stukje middenduin.

Heemtuin Thijsse’s Hof

Vogelmeer Kennemerduinen

Middenduin


