Route Natuur in Haarlem wandeling “Veerpolder”
Startpunt:
Voor de trap naar het perron van station spaarnwoude (richting
Haarlem), dus aan de kant van IKEA.
Afstand: 3,8 km
Soortgroepen:
Vogels, planten, in de zomer ook veel insecten zoals vlinders.

1. Ga met je rug richting het station staan. Je kijkt nu naar het Ikea gebouw.
2. Loop rechtdoor naar het Ikea-gebouw, en de stoep voor de Ikea op.
3. Sla nu 1x rechtsaf en 1x linksaf, langs het Ikea-gebouw. Met de Ikea aan je
linkerzijde.
4. Stap van de Ikea-stoep af. Hou de Ikea aan je linkerzijde. Loop rechtdoor en steek
de weg (er is geen zebrapad) over.
5. Ga na het oversteken naar rechts (Je loopt dan van de Ikea af, met je rug richting
Ikea)
6. Volg bij het einde van de stoep, de stoep mee naar links naar de Camera
Obscuraweg.
7. Loop rechtdoor tot je bij de stoplichten komt, steek daar over. Aan de overkant is
een stuk groen, met door het groen een smal pad dat ontstaan is omdat er gewoon
veel mensen hebben gelopen.
8. Loop via de stoep of via het smalle pad richting de parkeerplaats voor de
veerpolder. Vlak voor de parkeerplaats is een pad naar links en een pad naar
rechts.
Voor het pad naar links, liggen een soort grote stenen “Lego stenen”. Hierop zitten allerlei
mossen en korstmossen.

9. Neem het pad naar links en loop tot halverwege. Draai je nu om in de richting van
de KPN-toren.

Aan de KPN-Toren hangt al jarenlang een nestkast voor slechtvalken. Die maken hier
dan ook al jarenlang gebruik van. Soms kun je de slechtvalken op het rooster van de
nestkast zien zitten. Zijn ze daar niet, dan vliegen ze mogelijk in de buurt van de toren, of
zitten ze ergens anders op een railing of randje van de toren.

10. Ga nu weer terug richting de parkeerplaats voor de veerpolder. Loop over de
parkeerplaats richting het water. Het avonturenpark is nu aan je rechter zijde.
11. Loop naar het water toe. Doe dit rustig. Kijk goed of je links of rechts van je, langs
het water, vogels ziet.
Soms zijn er meeuwen, eenden of steltlopers aan het badderen in het ondiepe water.
Probeer, als het even kan, om ze zo min mogelijk of niet te verstoren. Als ze toch
opvliegen of wegzwemmen, loop dan heel rustig of blijf zelfs even stilstaan, om ze de tijd
te geven om rustig te vertrekken, zodat ze niet onnodig gestresst raken.
De vogels kunnen gerust wel tegen wat stress, maar als het niet 'nodig' is, beperk of
voorkom het dan.
12. Als je met je gezicht naar het water staat en het avonturenpark rechts achter je. Ga
dan naar links. Er loopt een pad, langs een stuk van het “strandje” waarna het
tussen het groen verder gaat.
13. Na een klein stukje kom je bij een soort T-splitsing, met een weg naar links en een
weg naar rechts. Ga nu naar rechts. Je loopt op een pad waar ook fietsers en af en
toe een enkele auto rijdt. Wees je er dus van bewust dat je tijdens het wandeling
even goed ook een beetje op het verkeer moet letten.
Links en rechts van het pad zijn allemaal planten, zomers met veel insecten. Je kunt
vanaf het pad de vogels op de weilanden en in het riet zien zitten.
14. Blijf het pad volgen. Na verloop van tijd kom je uit bij een soort klein
parkeerplaatsje. Het is daar door grote bomen soms een beetje “donker” door de
schaduw. Ga daar rechtsaf en blijf het pad gewoon volgen.

15. Nadat je vanaf de parkeerplaats een stuk rechtuit bent gelopen kom je bij een
splitsing. Met een weg naar links en een weg naar rechts langs het spoor. Ga hier
weer rechts.
16. Bij de volgende splitsing ga je ook weer naar rechts. Je loopt dan met je rug naar
het spoor. Als je dit pad blijft volgen kom je weer bij de “Lego-stenen” en de
parkeerplaats uit.
17. Ga voor de Lego-stenen linksaf. Je loopt dan met je rug naar de parkeerplaats. Ga
weer naar de stoplichten om de grote weg over te steken.
18. Ga na het oversteken linksaf. Ga bij de hoek met de stoep mee rechtsaf.
19. Als je in de buurt van Ikea bent, kun je naar links oversteken. Je hebt dan Ikea
weer aan je rechter zijde.
20. Loop langs Ikea en langs de bushaltes weer terug naar station Haarlem
Spaarnwoude.
Op je route terug zul je waarschijnlijk langs de bushaltes lopen en door of langs stukjes
groen. Hier zijn ook allerlei leuke planten.

Kaart met de route van de wandeling “Veerpolder”
 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

