Route Natuur in Haarlem wandeling “Houtmanpad”
Startpunt:
Deka-tuin, Vlaamseweg 1.
Afstand: 3,9 km
Soortgroepen:
Vogels, waterbeestjes (neem evt schepnet mee), libellen (zomer),
planten, diverse insecten.

1. Loop het hek bij de parkeerplaats van Deka-Tuin uit. Ga naar links het voetpad op.
Je loopt nu langs een soort weiland (links) en tuintjes aan de overkant van de straat
(rechts).
2. Loop naar het kruispunt en steek bij de stoplichten over. Vervolg je weg rechtdoor
tot je bij de spoorwegovergang komt.
3. Ga vóór de spoorwegovergang, naar links. De Koppestokstraat in.
In deze straat kun je veel vogels zien. De muurtjes bij de huizen zitten vol korstmossen.
De berm langs het spoor staat vol planten. Houdt er rekening mee dat het meeste
aangeplant of mogelijk als tuinafval gedumpt kan zijn.
4. Loop door tot je bij water aankomt. Loop nu naar rechts, onder het spoor door. Stop
zodra je onder het spoor door bent gelopen. We zijn hier alleen even vanwege de
eendjes en vogels op deze plek.
5. Loop nu terug onder het spoor door. Vervolg je weg rechtdoor, dus met het water
rechts van je. Je loopt nu op de Houtmankade, die overgaat in de Houtmanpad.
6. Loop nu alsmaar rechtdoor, met het water rechts van je. Je gaat een aantal
bruggetjes over. Er is ook een tunnel onder een autoweg door.
Het water langs de Houtmanpad zit in het voorjaar, de zomer en de herfst vol met leven.
Schep voorzichtig eens met je schepnet door het water. Let op dat je geen (broedende)
vogels verstoort en richt geen ravage in de sloot aan door met je schepnet planten kapot
te trekken. Doe de beestjes in een witte of doorzichtige bak waar je wat slootwater in
hebt gedaan, om ze beter te bekijken. Doe het water met het “zoetwaterleven” weer terug
in de sloot op de plek waar je ze eruit hebt geschept.

7. Loop door tot je bij de weg uitkomt. Het water aan je rechterkant “stopt”, het gaat
onder de weg door en aan de overkant van de weg gaat de sloot weer verder.
(Duinlustweg, Hospesbrug, Korte Zijlweg). Steek de weg niet over.
Vlak voor het eind van de Houtmanpad, zie je aan je linkerkant wat oude muren. Deze
zitten vol met hele mooie mossen en korstmossen.
8. Ga naar links en neem daarna de tweede weg naar links. De Ramplaan in.
In deze straat zijn vaak allerlei vogels te zien. Op de muurtjes bij de tuinen zitten veel
korstmossen.
9. Loop rechtdoor. Deze straat is ongeveer 550 meter. Daarna kom je bij weilanden,
aan je rechterzijde aan de andere kant van het weiland zie je Elswout.
Op de weilanden aan beide kanten van het pad zie je allerlei vogels. Kijk ook eens in de
lucht, hier vliegen regelmatig buizerds.
10. Loop het pad op, dat tussen de weilanden door loopt. Loop door tot je bij een
bruggetje komt. Keer daarna om en loop over het pad weer terug. Als je weer in de
straat bent, ga je om het restaurant heen en sla je af naar rechts. Dit is de Leendert
Meeszstraat
Als je door deze straat loopt, kun je nog op de weilanden kijken. Ook is er aan je
rechterkant een sloot, waar wel vogels zijn. In het voorjaar en de zomer vliegen hier,
tussen de huizen en de weilanden allerlei vogels.
11. Volg deze straat. Het is ongeveer 500 meter. Daarna kom je uit bij de Vlaamseweg,
waar je de Deka-Tuin weer ziet.

Kaart met de route van de wandeling “Houtmanpad”
 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

