Route Natuur in Haarlem wandeling “Haarlem Centrum buitenom”
Startpunt:
Pleintje voor de Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23.
Afstand: 6,25 km
Soortgroepen:
Vooral vogels en vogels met ringen, neem evt. brood en/of
kaasresten mee om de vogels te lokken. Ook veel plantjes en
allerlei insecten.

Kijk eens op dit pleintje rond. Vaak groeien er allerlei plantjes (“onkruid”) tussen de
tegels.
1. Als je met je gezicht naar de ingang van de Stadsschouwburg gericht staat, ga dan
naar links en direct naar rechts. Zodat je tussen het water (links) en het gebouw
(rechts) loopt. Loop tot aan de brug.
Op het stukje gras kun je wat stukjes brood of kaasresten voeren. Verschillende vogels
komen hier op af. Hier worden wel vogels met ringen gezien.
2. Loop over de brug en steek over. Sla na het oversteken rechtsaf. Je hebt dan links
van je huizen en aan de overkant van de straat (rechts) is water. Je loopt in de
richting van het Patronaat en het oude gemeentehuis.
3. Blijf rechtdoor lopen en steek de weg over waar nodig, tot je bij het oude gemeente
huis (iets voorbij Patronaat) bent.
4. Je hebt het oude gemeentehuis aan je linkerkant. Steek het kruispunt bij de
stoplichten over, vervolg je weg rechtdoor.
5. Je loopt nu over de Kinderhuissingel. Volg de stoep tot je aan je linkerkant water
ziet. Dan sla je af naar rechts (het water dat je net links had, is dus nu achter je).
Je ziet hier een brug, die steek je over.
6. Zodra je van de brug af komt, ga je gelijk naar links met de bocht mee. Halverwege
de bocht ga je naar links het grintpad op.
7. Volg dit grindpad. Met het water aan je linkerkant en zijpaadjes aan je rechterkant.
Als er plekken zijn met veel vogels, kun je daar brood voeren en kaasresten, langs
dit stuk water heb je kans op vogels met ringen.
8. Je komt na ongeveer 250 meter bij de weg uit. Je ziet daar een spoortunnel voor
voetgangers en fietsers. Ga onder de spoortunnel door. Steek na de spoortunnel bij
de stoplichten de weg over.

9. Na de stoplichten ga je naar links en vlak erna naar rechts het grindpad op. Volg het
pad met links het water en rechts zijpaadjes. Loop door tot je aan je linkerkant de
Noorderbrug ziet.
10. Steek de brug over. Ga daarna naar rechts, je kunt hier over het grindpad
wandelen. Je hebt dan het water rechts van je en de huizen links. Na 150 meter
loop je als het ware tegen gebouwen aan. Loop via de stoep er omheen, dus de
gebouwen waar je zojuist “tegenaan liep” aan je rechterkant. Je bent nu even weg
van het water.
11. Voorbij museum Het Dolhuys zie je een grote vijver met veel vogels.
Deze plek is erg geschikt om vogels te kijken en ringen af te lezen. Hier zijn verschillende
vogels met ringen gemeld. Onder andere meerkoet, wilde eend, nijlgans, kokmeeuw en
zilvermeeuw.
Als je gaat voeren, ga dan op het gras staan, zodat er ruimte genoeg is voor de vogels
om om je heen te gaan staan, zonder dat zij te dicht bij de stoep komen. Hierdoor
voorkom je overlast voor wandelaars, fieters en ander verkeer.
Je kunt bijvoorbeeld bij de boom aan het water gaan staan, aan de kant van(en met je
rug naar) Het Dolhuys. Als je ringen af wilt lezen, voer de vogels dan niet in het water,
maar op het gras. Anders kun je de ringen niet zien.
12. Loop over de stoep, met de vijver en het station aan je rechterkant. Steek de weg
over, richting de bloemenwinkel. Loop om de bloemenwinkel heen en volg het
grindpad langs het water. Het water is aan je rechterkant, huizen aan je linkerkant.
13. Je bent nu op de Kloppersingel. Volg het grindpad langs het water. Na ongeveer
800 meter kom je uit bij een grote weg, de Spaarndamseweg.
14. Ga naar rechts (Grote weg en Spaarne aan je linkerkant). Steek de weg bij de
stoplichten over. Loop rechtdoor, onder het spoor door.
Je gaat nu een heel stuk over de stoep langs rijen huizen lopen. Kijk hier ook regelmatig
naar de plantjes op de grond. Er is hier genoeg te vinden. Let goed op of de plantjes zich
“natuurlijk” gevestigd hebben of dat ze zijn aangeplant. In de lente en zomer zijn er bij de
huizen (op de muren, in hoekjes van kozijnen) vaak allerlei insecten te vinden, zoals
lieveheersbeestjes, spinnen of vlinders
15. Je bent nu op de Friese Varkenmarkt. Blijf de weg volgen, je komt na ongeveer 450
meter van de spoortunnel uit bij het Politiebureau aan de Koudenhorn.

16. Blijf de weg volgen. Steek over waar nodig. Hou het Spaarne aan je linkerkant.
Loop door tot je bij de verfrollerbrug bent.

Bron: Google Streetview: Lange brug / Verfrollerbrug
17. Steek de brug over, ga twee keer naar links. Je komt nu uit bij de trappen die je
links op de foto ziet. Op deze trappen kun je zitten, of op een van de bankjes. Hier
kun je de vogels lokken met brood of kaasresten. Hier worden ook regelmatig
vogels met ringen gemeld, onder andere zilvermeeuwen, kokmeeuwen en
knobbelzwanen.
18. Loop nu een stukje dezelfde weg terug. Dus vanaf de trappen, naar rechts over de
brug, weer naar rechts over de verfrollerbrug. Ga vlak na de verfrollerbrug met de
bocht mee naar rechts en ga dan naar links, bij de stoplichten steek je over. Je hebt
dan de trappen waar je net was achter je.
19. Je bent nu op de Kampervest. Loop rechtdoor, met de huizenrechts en de autoweg
en water links. De Kampervest gaat over in de Gasthuisvest. Je passeert onder
andere de Egelantier en AH – Grote Houtstraat. Blijf de weg rechtdoor volgen, je
komt vanzelf weer bij het beginpunt uit: Het pleintje voor de Stadsschouwburg.
Je kunt langs deze route af en toe de weg oversteken om bij het gras wat brood en
kaasresten te strooien. Op één plek langs de route, ter hoogte van huisnummer 39 is aan
de kant van het water een trapje. Bij deze plek is ook kans op vogels met ringen.

Kaart met de route van de wandeling “Haarlem Centrum buitenom”
•
•

De groene 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

