


Routebeschrijving Wandeltweedaagse Banjaert 
Tweedaagse wandelroute van NS station Castricum naar NS station Santpoort Noord met 
overnachting in natuurvriendenhuis Banjaert 

 
Dag 1: NS Station Castricum - Natuurvriendenhuis Banjaert 
Karakter: Noord-Hollandse duinen met klinkerwegen.  

Afstand: 12 km 
Start: NS station Castricum 

Einde: Natuurvriendenhuis Banjaert Wijk aan Zee 

 
Voor een bezoek aan het Noord-Hollands duinreservaat, dient u in het bezit te zijn van een duinkaart à 

1,80 per dag. Deze is te koop bij VVV op station Castricum, bij betaalautomaat bij de Geversweg of via 

internet https://www.pwn.nl/natuur/duinkaart  

 

Routebeschrijving 

(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de tekst/kaart weergegeven in het LAW-boekje het 

‘Hollands Kustpad’. De route is grotendeels wit-rood gemarkeerd.) 

 

Verlaat het station door de voetgangerstunnel richting Westerplein (achterzijde). Op dit plein staat een 

zuil met informatie over wandelroutes. Volg vanaf daar de rood/witte aanduidingen van het kustpad. 

Bij P-21400/001 rechtdoor, Onderlangs. Voor de begraafplaats bij P-62399/001 (23125) rechtsaf 

fietspad op. Aan het eind bij P-62399/002 (23669) rechtsaf langs betonnen muur. Aan het eind hiervan 

linksaf, Geversweg.  

 

Verderop is een verkoopautomaat met toegangskaarten voor het Duinreservaat. Op splitsing bij P-

22590/001 links aanhouden, Hogeweg, dan rechtdoor de Nieuweweg op. Daarna op driespong linksaf 

en verderop op T-splitsing rechtsaf (Oude Schulpweg). Dit pad bijna 1 km blijven volgen tot een 

klinkerweg, deze weg kruisen en de Oude Schulpweg vervolgen, zijpaden negeren. Aan het einde 

rechtsaf de verharde Bredeweg op en in de bocht bij P-22594 rechtsaf het onverharde pad op. Na 25 

meter bereikt u op de splitsing (39), paaltje, de hoofdroute.  

 

Hier linksaf, een soort karrenspoor op. Dit volgen tot een klinkerweg, dan linksaf gaan. U passeert P-

22677 en loopt door tot ca. 250 meter voorbij een uitzichtduin rechts. Dan linksaf een grintweg op. De 

zijweg naar rechts negeren en op een splitsing linksaf, Paadje van Dorus. Dit pad langs een open 

vlakte volgen tot het eerste pad naar rechts. U volgt dit pad tot een slagboom. Hiervoor gaat u naar 

rechts een wildrooster over/langs en kruist daarna de Reservaatweg. Blijf dit pad steeds volgen tot een 

T-splitsing, Bloembergweg (38), en ga hier linksaf. 

 

Linksaf (38) de Bloembergweg op. Negeer een zijweg naar rechts, en dan rechtdoor omhoog. 

Vervolgens pad naar rechts nemen en een wildrooster over/langs. Dan eerste pad linksaf. Een zijpad 

naar links negeren. U komt uit op een asfaltweg, Zwarteweg, en volgt deze naar rechts weer 

over/langs een wildrooster. Na ca. 120 meter linksaf de Kaagweg op. De Kaagweg, links aanhoudend, 

steeds blijven volgen tot een klinkerweg. Deze weg, Scheivlakweg, naar rechts volgen. Bij P-

22946/001 rechtdoor en op een kruising met zandpad ca. 200 meter verder ook rechtdoor. U neemt 

daarna het eerste pad rechtsaf. Dit pad geruime tijd volgen en op een kruising rechtdoor. Op een T-

kruising linksaf. Daarna rechtsaf, klinkerweg. Deze weg volgen tot schuine T-kruising. Hier scherp 

rechtsaf en wederom een wildrooster over/langs. U neemt het tweede pad naar links, ca. 100 meter 

voor een woning. Negeer een zijpad naar links. Daarna het eerste pad naar rechts volgen. Op de nu 

volgende T-kruising linksaf. Dit pad volgen tot het einde. U komt uit op een breed zandpad en volgt dit 

naar rechts tot een klinkerweg, Meeuwenweg (37), en hier linksaf. 

 

Eerste weg naar links het parkeerterrein op, u verlaat hier de wit-rood gemarkeerde route. Direct naar 

rechts lopend langs het prikkeldraad vindt u in de hoek van het parkeerterrein een wandelaarspoortje. 

Hierna houdt u rechts aan tot voorbij het bordje ‘…bezoekers Banjaert’. Een eindje verder gaat u rechts 

door een (groen) klaphek, en bevindt u zich op het terrein van het Nivon-huis Banjaert. 

  

https://www.pwn.nl/natuur/duinkaart


 
Dag 2: Natuurvriendenhuis Banjaert  - NS station Santpoort Noord 
Karakter: Wijk aan Zee als lieflijk dorpje midden in de duinen, langs Corus, pont over het 
Noordzee kanaal, Landgoed Beeckestijn 

Afstand: 15 km 
Start: Natuurvriendenhuis Banjaert Wijk aan Zee 

Einde: NS station Santpoort Noord 
 
Vanuit het Nivonhuis naar rechts tot u aan het eind van het duinterrein een (groen) klaphek ziet. 

Hierdoor naar links totdat u via een wandelaarspoortje uitkomt op een parkeerterrein. U verlaat het 

parkeerterrein tot aan een klinkerweg, Meeuwenweg. Hier linksaf, en u bent op de wit-rood 

gemarkeerde route. 

 

De Meeuwenweg komt uit op het Boothuisplein. Dan rechtsaf, Verlengde Voorstraat. Daarna linksaf de 

Zeecroft op, met de bocht mee naar rechts en linksaf naar het Julianaplein in Wijk aan Zee. Het 

Julianaplein verlaten via de Hogeweg. Op een splitsing links aanhouden en de Bosweg opgaan. Het 

voetpad volgen. Dan via een trap links omhoog het Paasduin op. Het pad vervolgen en via een trap 

weer omlaag gaan. Dan scherp rechtsaf gaan en aan het eind linksaf. Dit pad volgen tot een splitsing. 

Hier linksaf gaan langs hekjes. Nu alle zijpaden negeren, steeds rechtdoor blijven gaan tot het 

einde. Na het verlaten van het ‘Hoogovensterrein’ rechtsaf een smal, asfaltvoetpad. U komt daarna 

tweemaal onder een viaduct (36) door. 

 

Ca. 300 meter voorbij het tweede viaduct (36) rechtsaf, een weg met betonplaten. Rechts van de weg 

staan huizen, links zijn tuintjes. Direct voorbij een bunker linksaf gaan en hierna het eerste pad links 

nemen. Dit pad steeds blijven volgen, zijpaden negeren. Soms splitst het pad zich, maar 

verderop komen ze toch weer samen. Nadat u links een houten paal (biels) gepasseerd bent links 

aanhouden. Het breedste pad volgen, zijpaden negeren. Op een T-kruising linksaf gaan, bruggetje over 

en direct rechtsaf, schelpenpad. Op splitsing links aanhouden. Ca. 40 meter verder ligt rechts 

een tuintje. Dan op een T-kruising rechtsaf. Dit pad geheel volgen. Het gaat over in een klinkerweg en 

komt uit op een parkeerplaats bij de muziekschool (35) in Beverwijk. 

 

Aan het eind rechtsaf voor de muziekschool (35) langs gaan en een hek passeren. Bij twee banken 

naar rechts de Westerhoutweg op. Na ca. 400 meter, nog voorbij een kinderboerderij, linksaf, een 

breed fietspad richting IJmuiden. Dit fietspad blijven volgen met een bocht naar rechts over een 

spoor tot een voorrangsweg met verkeerslichten. Hier oversteken en linksaf het fietspad langs de 

Breedbandweg volgen. Op de kruising met de Wenckebachstraat bij fietslichten oversteken en 

rechtdoor de Grote Hout- of Koningsweg op. Na de spoorwegovergang de Pontweg oversteken en 

rechtsaf het voetpad volgen naar de pont. Neem de pont naar de overzijde van het kanaal.  

U gaat na de pont linksaf langs het Noordzeekanaal, Stationsweg. In een bocht links aanhouden, 

Torenstraat. Langs het kanaal verder gaan tot de Hoofdbuurtstraat. Deze ingaan en dan weer de 

Torenstraat in. Bij het Kerkplein linksaf en dan het eerste pad rechts via een trap op. Aan het eind 

rechtsaf door een tunneltje (34). 

 

Na het tunneltje (34) rechtdoor langs een hek rechts, iets verder het hek door, linksaf langs 

hertenkamp. Op splitsing van beukenlanen linksaf. Rechts staat een muziektent. Voor een huisje met 

rood dak linksaf, een bruggetje over. Dan links aanhouden, een klinkerweg oversteken en rechtdoor 

langs een hek verder. Op een vijfsprong linksaf, hek blijven volgen. Op een kruising het hek verlaten, 

rechtdoor over een slootje gaan en dan linksaf. Aan het eind rechtsaf, pad volgen tot voor het gebouw 

Beeckestijn. Hier rechtsaf, bij een vijver linksaf en dan weer rechtsaf. Voorbij een heuvel 

volgt u een bocht naar rechts en dan naar links. Op een kruising rechtdoor. Verderop loopt het pad 

parallel aan een asfaltweg. Bij een afbuiging naar rechts linksaf gaan en meteen rechtsaf de asfaltweg, 

Kwekensteinsweg, op. Rechts staat een voormalig kapelletje. Hierna rechtdoor de P.C. Hooftlaan in. 

Deze tot het eind bij de kerk volgen. Hier linksaf, Driehuizerkerkweg, en verderop naar rechts de 

voormalige spoorlijn (33) oversteken. 

 

Na de spoorbaan (33) linksaf het voetpad op, dat links van de Duin en Kruidbergerweg ligt. Verderop 

het pad voor huis Amstelduin naar links vervolgen. Het pad, wat een eindje verder fietspad wordt, 

blijven volgen tot manege Kennemergaarde. Hier tegenover ligt station Santpoort-Noord. 

 

  



Praktische informatie Horeca 

Onderweg, op de eerste wandeldag: 

Gasterij Kruisberg 

Kruisberg 4a - Heemskerk 

www.gasterijkruisberg.nl 

Tel: 0251 659979 

Openingstijden tussen 10.00 en 17.00 uur. Elke dag – behalve maandag – geopend. Vanaf 20 okt t/m 

15 mrt alleen op vrijdag, zaterdag en zondag geopend. In de kerstvakantie deels gesloten. 

 

In Wijk aan Zee op ca 500 meter van de overnachtingsplek in Banjaert zijn meerdere 

eetgelegenheden. In het zomerseizoen zijn er meer geopend dan in de winter. Favoriet is: 

Sonnevanck 

R.Aertszweg 2 - Wijk aan Zee 

http://www.hotel-sonnevanck.nl/  

Tel. 0251 375 300 

Elke dag geopend vanaf 9.00. Tot 11.00 ontbijt te bestellen. 

Voor avondeten is de keuken geopend tot 21.00, vrijdag t/m zondag tot 21.30. 

 

Op de tweede wandeldag zijn in de Hoofdstraat van Santpoort-Noord enkele restaurants te vinden, 

zoals: 

Restaurant Dinges'Poort 

Hoofdstraat 188 - Santpoort Noord 

Tel: 023 537 72 24 

Website: http://www.dingespoort.nl  

Elke dag geopend vanaf 16.00. Keuken sluit rond 22.00. Reserveren in het weekend aangeraden. 

 

Eetlokaal 't Palet 

Hoofdstraat 152 

2071 EM Santpoort. 

http://www.eetlokaalpalet.nl/  

Tel. 023 537 87 81 

Keuken geopend: woensdag , donderdag en Zondag van 17.30 tot 21.30 

Vrijdag en Zaterdag van 17.30 tot 22.00 uur. Maandag en Dinsdag gesloten 

http://www.gasterijkruisberg.nl/
http://www.hotel-sonnevanck.nl/
http://www.dingespoort.nl/
http://www.eetlokaalpalet.nl/
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