ONZE TIPS VOOR DE OMGEVING
WANT OH WAT IS HET HIER GENIETEN!

OP HET STRAND
♥

Een strandwandeling maken en schelpen zoeken
Heerlijk struinen over het strand en even nergens aan denken, maar
alleen genieten. Schoenen aan, of juist uit, en gaan!

♥ Korren met Gjalt

Gjalt neemt je mee op strandexpeditie. Korren is het voortslepen van
een net en dat ga je ook echt doen. Jullie vondst, de schatten, gaan
jullie samen bekijken. Super leuk voor jong en oud.
https://www.denatuurnatuurlijk.nl

♥ Winkel Zoomers

In onze strandwinkel vind je de HKliving items terug die je ook op de
kamer ziet. Hier koop je de leukste kadootjes voor jezelf of voor het
thuisfront. Daarnaast is er een foodboutique met allerlei lekkers voor
op de kamer.

♥ Yogales aan zee

Anita geeft yogales aan zee. Heerlijk om de dag mee te beginnen of af
te sluiten.
https://www.yogacastricum.nl/

IN EN ROND CASTRICUM
♥ Huis van Hilde (zie foto hiernaast)

Een heus archeologisch museum dat in 2017 zelfs genomineerd werd
voor de European Museum of the Year Award.
https://www.huisvanhilde.nl/

♥ Hof van Kijk-Uit

Een boscafé en atelier met dagbesteding voor mensen met een
beperking.
https://hofvankijkuit.nl/

♥ Pluktuin

Hier kun je zelf je bloemen plukken en een prachtig boeket maken.
https://www.pluktuinbakkum.nl/

♥ Kinderboerderij 't Dierenduintje

Knusse kinderboerderij gerund door vrijwilligers.
https://dierenduintje.nl/

♥ Streekmarkt Bakkum

Elke woensdag is er een gezellige markt met allerlei
biologische streekproducten.
https://www.castricum.info/info/bakkumse-streekmarkt/

DE HOEP
Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum (zie foto hiernaast) is een
educatief centrum met wisselende interactieve tentoonstellingen.
Leuk voor kinderen en informatief voor volwassenen. Je komt er alles
te weten over het zuiveren van water en de Noord-Hollandse duinen.
Daarnaast worden er vanuit dit centrum tal van activiteiten
georganiseerd. Zoals de tocht van de duinmagier, de
hulpboswachter, tuinstruinen, en bewustzijnswandelingen.

♥ Vlonderpad | Natuurijsbaan (zie foto hiernaast)

Vanuit de Hoeptuin loop je zo naar het vlonderpad. Hier kun je
heerlijk wandelen. Neem een kleed, een mand of tas met lekkers en
zoek een lekker plekje. Oh, en in de winter is het een natuurijsbaan,
hoe bijzonder!
https://www.pwn.nl/bezoekerscentrum-de-hoep
En voor de kleintjes:
Speelbos
Als je bij Johanna's hof het bos in loopt, vind je aan je rechterhand
een heerlijke plek om hutten te bouwen en je fantasie te gebruiken.
https://www.voorliefhebbers.nl/te-beleven/mooie-plekken/speelbos

♥

♥ Hoep kabouterpad

Vanaf de Hoep loopt een heus kabouterpad (2km). Kinderen krijgen
een routebeschrijving en een rugzak vol met spannende opdrachten
en materialen. Een echte belevenis voor de kinderen.
https://www.pwn.nl/bezoekerscentrum-de-hoep

LANDGOED DIJK & DUIN
Dit historische landgoed was van oudsher een gesticht en is leuk om
te wandelen. Je vindt hier rijksmonumenten zoals 'het witte kerkje'
en de 'watertoren', maar ook mooie woningen en veel groen. Onze
favorieten hier:

♥ De Oude Keuken

Een fijn restaurant waar ze mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werkervaring op laten doen.

♥ Bak'm

Deze bakker bakt heerlijk brood, koek & taart met natuurlijke,
biologische en zoveel mogelijk lokale grondstoffen. Ook Bak'm werkt
met mensen die bij hun dagbesteding volgen of stage lopen.
Onze persoonlijke favoriet hier is de haverkoek!

♥ Tweedehands plantenwinkel

Deze winkel wordt gerund door mensen van zorginstelling Dijk en
Duin en heeft planten en andere leuke tweedehands producten te
koop.

NOORD-HOLLANDS
DUINRESERVAAT
Het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) is een van de grootste
natuurgebieden in ons land. Het strekt zich uit vanaf Wijk aan Zee tot
de Schoorlse Duinen. Daarmee is het zo’n 20 kilometer lang en 2,5 km
breed, met een oppervlakte van 5300 hectare. In de duinen van
Castricum en Heemskerk wordt van oudsher drinkwater voor NoordHolland gemaakt.
Hier is het leven groen. Je vindt er ware rust, in je hoofd en om je
heen. Je beleeft er mooie kleine dingen die je raken. Zoals een
welgemeende begroeting tijdens een wandeling door het rijke
duinlandschap.

♥ Wandelroutes

E r lopen bijna 50 gemarkeerde wandelroutes door onze duingebieden.
De ideale manier om kennis te maken met het Noord-Hollands
Duinreservaat. De kortste route is 2 kilometer en de langste 17, dus
voor elk wat wils.
Wandelroutes vind je op www.natuurwegwijzer.nl.

♥ Rondje karpervijver | Duinmeer

Prachtige wandelroute rond het duinmeer.
https://www.natuurwegwijzer.nl/route/130/duinen-bij-bakkummeertje-van-vogelenzang

♥ Rondje infiltratiegebied fietsen

Fietsen door de duinen naar het waterinfiltratiegebied - de drinkwater
voorziening van Noord Holland.
https://www.natuurwegwijzer.nl/route/245/duinen-bij-castricumrondje-infiltratiegebied

♥

Uitkijktoren Papenberg (zie foto hiernaast)
Vanaf de uitkijktoren heb je een prachtig ver uitzicht! Er zijn twee
kijkrichtingen: naar het oosten heb je uitzicht op Castricum en naar
het westen kijk je uit op de duinen en zee. De windrozen aan beide
kanten wijzen naar diverse ijkpunten in de omgeving, zoals
Heemskerk, Uitgeest, Egmond aan Zee.
https://www.pwn.nl/bouw-van-trap-bij-de-papenberg-castricum

♥ Op pad met boswachter Evert jan Woudsma

Evert Jan laat je de natuur beleven zoals alleen een (oud) boswachter
dat kan. Leuk voor jong en oud. Oh, hij heeft ook een leuke instagram
pagina, dus volg m vast!
https://bosw8er.nl/

IETSJE VERDER?
♥ Stichting Oerij

Wandelend of fietsend op expeditie door het landschap rond Uitgeest,
Castricum en Heemskerk.
https://www.oerij.eu/bewoners-en-bezoekers/ontdek-het-gebied/oppad-met-een-gids/

♥ Alpaca eco farm

De naam verraad het al: op deze boerderij kun je van alles doen met
alpaca's. Ze werken hier met dagbesteding en vrijwilligers en doen
alles op een duurzame manier.
https://www.alpaca-ecofarm.nl/

NOG IETSJE VERDER?
♥ Bootje huren

Uitgeest en Akersloot zijn een toegangshaven tot het Uitgeester- en
Alkmaardermeer. Je kunt hier een kano of bootje te huren en zo de
omgeving te verkennen. Bij één van de jachthavens kun je dan
aanmeren voor wat lekkers.
https://www.uitgeestermeer.nl

♥ Ben je toch op zoek naar meer drukte en rumoer?

Alkmaar, Haarlem en Amsterdam liggen op een steenworp afstand.

Als je bij alles wat je doet probeert om er bewust de tijd voor te nemen,
zal je merken dat je meer rust voelt in je leven.
Gun je jezelf dat ook zo? Wij namelijk wel!

♥

