Route Natuur in Haarlem wandeling “Van Leeuwenhoekpark”
Startpunt:
Ingang St. Bavo Kathedraal, Bisschop Bottemanneplein.
Afstand: 4,6 km
Soortgroepen:
Planten, korstmossen, vogels, paddenstoelen, vlinders, slakken etc.

1. Ga rechts af, richting Bakkerij Rijkenberg.
2. Loop, met aan je linkerkant Bakkerij Rijkenberg, rechtdoor de “Karel van
Manderstraat” in.
In deze straat kun je allerlei plantjes (“onkruid”) vinden. In de lente en zomer ook allerlei
insecten.
3. Loop tot het einde van de straat. Hier zie je een “Gall en Gall” en een speeltuin.
4. Loop om de speeltuin heen en vervolg je weg rechtdoor de “Dahliastraat” in
(tegenover de speeltuin).
5. Ga aan het eind van de straat, bij de T-splitsing linksaf. Deze straat heet ook nog
“Dahliastraat”. Na ongeveer 50 meter, kom je bij de “Pijlslaan” en zie je aan je
rechterhand een rotonde.
6. Steek de “Pijlslaan” bij het zebrapad over en vervolg je weg rechtdoor. Je loopt nu
in de “Stephensonstraat”. Aan je rechterkant zie je een kerk. Links van je zijn allerlei
bedrijven. Blijf rechtdoor lopen langs supermarkt Vomar en daarna huizen.
In de lente, zomer en herfst kun je op de muren van deze bedrijfsgebouwen soms
insecten en nachtvlinders vinden. Ze worden (meestal) gelokt door het licht dat 's nachts
bij de bedrijven aanstaat.
7. Aan het eind van de Stephensonstraat ga je met de bocht in de weg mee naar
rechts. Je ziet nu het van Einsteinplantsoen. Steek de weg over en loop rechtdoor
over het grindpad het park in. Na ongeveer 45 meter gaat het pad naar links. Blijf
het pad volgen langs een speeltuin (links) tot je bij een fietspad komt.
8. Als je bij het fietspad aankomt, ga je naar rechts, onder het spoor door.

9. Vlak nadat je onder het spoor door bent gelopen, is links een wandelpad het van
Leeuwenhoekpark in. Volg dat wandelpad. Als je bij een bankje komt (links van je)
gaat het pad naar rechts. Neem daarna het eerste pad links, langs de skatebaan
(rechts van je). Daarna gaat het wandelpad over in een grindpad, blijf dat pad
volgen tot je bij een weg uitkomt.
Op de bomen die je hier ziet zijn veel korstmossen.
10. Als je bij de weg bent, steek deze ('s Gravensandeweg) over. Je komt nu op een
pad van aarde en/of houtsnippers. Volg dit slingerende pad door “De berm” van het
Van Leeuwenhoekpark. Blijf dit pad volgen tot je weer bij de weg uitkomt. Je ziet
dan ook (links van je) een bushalte.
In deze “Berm” vind je werkelijk van alles. Blijf hier dus goed om je heen kijken.
Ik weet niet of deze “berm” een officiële naam heeft. In het van Leeuwenhoekpark ben ik
vaak een wat oudere man met hondje tegengekomen. We hadden altijd wel een kort
gesprekje over wat dan ook. Als ik dan zei dat ik weer verder ging wandelen “naar dat
gedeelte daar” dan zei hij mij dat dat “De berm” heet. Door hem is dit gedeelte dus voor
mij “De berm”.
11. Blijf aan deze kant van de weg. Loop naar links, langs de bushalte. Je ziet nu een
fiets/wandeltunnel. Loop deze tunnel in langs de muur aan de rechterkant. Op deze
muur vind je (met name lente/zomer) allerlei dieren. Vlinders, muggen, spinnen,
enzovoort. Als je aan de andere kant van de tunnel weer boven komt, keer je je om
en loop je langs de andere muur weer door de tunnel terug. Je ziet nu recht voor je
(of rechts van je) de bushalte weer, van punt 10.
12. Steek nu de weg over. Je bent op de Lorentzkade. Ga naar links (flats aan je
rechter kant). Blijf deze weg rechtdoor lopen, steek waar nodig over. Na iets meer
dan 600 meter kom je bij de Pijlslaan uit. Je ziet dan links van je het grote gebouw
van “Lifefit”
13. Steek de Pijlslaan over en vervolg je weg rechtdoor. Er is nu water links van je. Als
je daar eendjes of vogels ziet kun je natuurlijk de weg oversteken en bij het water
over het gras gaan lopen. Blijf deze weg volgen. Na 900 meter kom je uit bij de
Ruijterweg (daar is ook een bushalte met dezelfde naam).
14. Ga hier naar rechts. Je loopt dan eerst langs huizen, daarna langs een
bloemenwinkel en slager (rechts van je). Blijf rechtdoor lopen. Steek de spoorweg
over en blijf rechtdoor lopen. Na 200 meter is er aan je rechter kant een groot
gebouw. Ga hier naar rechts, de “Van Oosten de Bruijnstraat” in.
15. Loop rechtdoor tot je aan je rechterkant het gebouw van “Sportvereniging Geel Wit”
ziet. Sla dan linksaf de Jan Stuytstraat in.
16. Loop door de Jan Stuytstraat (130m), tot je weer bij het beginpunt bent:
De Sint Bavo Kathedraal.

Kaart met de route van de wandeling “Van Leeuwenhoekpark”
•
•

De rode pointer is het start- en eindpunt.
De gele vierkantjes met cijfers zijn de kilometers die je op dat punt van de route
gelopen hebt.

Bron van de kaart: Google Maps & Afstandmeten.nl

