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Inleiding
Vallende bladeren of ontluikende bloemen. Sneeuw of zon.
Elk jaargetijde heeft zijn eigen charme. Lente, zomer, herfst
of winter, ze zijn allemaal geschikt om een lekkere wandeling
te maken. Stichting Wandelnet heeft in samenwerking met
de Nederlandse Spoorwegen dagwandelingen en tweedaagse
wandelroutes uitgezet.
Alle wandelingen zijn gepubliceerd op www.ns.nl/dagje-uit/
wandelen en op www.wandelnet.nl/ns-wandelingen. Bij elke
route staat informatie over de begin- en eindstations, over het
soort landschap, de lengte van de route, of de route is in te
korten en of honden zjin toegestaan.

Wandelen over een LAW
De NS-wandelingen volgen meestal een stukje van een LangeAfstand-Wandelpad (LAW) of Streekpad. Tegenwoordig volgen
sommige routes ook een deel van een wandelnetwerk. Soms is
een route, in samenwerking met andere partners, speciaal als
NS-wandeling ontwikkeld.
De wandelingen voeren door bos en over hei, over
landgoederen en akkers, over dijkjes en langs rivieren, maar
ook door steden, dorpen en buurtschappen. Een deel gaat
over heuvelachtig terrein, soms moet u over hekjes klimmen
of overstapjes gebruiken. De routes kunnen over mulle of
modderige paden gaan, maar ook door nat gras. Daarom is het
raadzaam om goede wandelschoenen te dragen.
De LAW’s zijn wit-rood gemarkeerd; op de sticker die de aanof aftak naar/van een station aangeeft, is ook een NS-logo
geplaatst. Voor Streekpaden geldt hetzelfde, alleen zijn deze
geel-rood gemarkeerd. Wandelnetwerken zijn bewegwijzerd
met knooppunten of met gekleurde pijlen.
Met behulp van de routebeschrijving én de markering
wandelt u door de mooiste gebieden van Nederland. Naast
een routebeschrijving bestaat er voor elke NS-wandeling
een duidelijk kaartje waarop de route is ingetekend,
maar ook bushaltes en horeca staan erop vermeld. Bij de
routebeschrijving treft u ook informatie aan over natuur,
landschap en bezienswaardigheden onderweg.
De eendaagse routes variëren in lengte tussen de 6,5 en 22 km.

Verkrijgbaarheid routebeschrijvingen
De routebeschrijving en het routekaartje van elke wandeling
zijn gratis te downloaden op de site van de NS en van
Wandelnet:
www.ns.nl/dagje-uit/wandelen
www.wandelnet.nl/ns-wandelingen
Sinds 2012 verschijnen NS-wandelingen alleen digitaal.

Gratis lunchpakket
Bij de tweedaagse wandelingen boekt u zelf een hotel. Indien
u een overnachting reserveert bij het hotel dat bij de route
staat vermeld, krijgt u op vertoon van uw (gedownloade)
routebeschrijving en OV/treinkaart(je) een gratis lunchpakket
mee voor de tweede dag.

Verder wandelen
Alle wandelingen zijn, in samenwerking met NS, ontwikkeld en
uitgezet door medewerkers van Stichting Wandelnet. Onder
auspiciën van deze stichting wordt het netwerk van landelijke
wandelroutes in Nederland ontwikkeld en onderhouden.
Bovendien behartigt Wandelnet de belangen van alle
recreatieve wandelaars in Nederland. Het landelijke netwerk
heeft inmiddels een totale lengte van ruim 10.000 km. De
routes zijn beschreven in circa veertig handzame gidsen. Een
groot deel van het werk aan de Lange-Afstand-Wandelpaden
wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de tien organisaties
die binnen Stichting Wandelnet samenwerken. Zij verkennen,
beschrijven, markeren en onderhouden de routes. Wilt u meer
informatie over de NS-wandelingen of over de Lange-AfstandWandelpaden, kijk dan op www.wandelnet.nl. Of neem
contact op met:
Stichting Wandelnet
Postbus 846
3800 AV Amersfoort
www.wandelnet.nl
info@wandelnet.nl
Tel. 033 465 36 60

Treinreis
Alle NS-wandelingen zijn goed bereikbaar per trein (en
soms ook met aanvullend openbaar vervoer). U bepaalt zelf
uw treinreis naar het beginpunt van de wandeling. Check
hiervoor in/uit met de OV-chipkaart bij de daarvoor bestemde
NS-kaartlezers. Dit kan een losse paal of toegangspoort zijn
voorzien van NS- en OV-chipkaartlogo.
Het is ook mogelijk online een e-ticket te kopen via ww.ns.nl.
Dan is een OV-chipkaart niet nodig. Een los kaartje is ook te
koop bij een NS-servicebalie op het station, maar dan betaalt u
per kaartje een toeslag van € 1,00.
In enkele gevallen moet of kunt u met de bus naar het
beginpunt van de wandeling of vanaf het eindpunt weer terug
naar het station.
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Aanbod NS-wandelingen seizoen 2017 - 2018
Dagwandelingen
Veel van onderstaande dagwandelingen zijn in te korten door
halverwege de bus of de trein te pakken, zie de betreffende
routebeschrijving.
  
Naam
Beginstation
Lengte
A'dam (Westerborkpad) Amsterdam Centraal 11 km (of 8,5)
Ankeveense Plassen
Bussum Zuid
20,5 km (of 12/14)
Beerschoten Bilthoven Bunnik
17 km
Belmonte
Ede-Wageningen
16 km (of 12)
Beukenburg
Bilthoven
14 km
Boerskotten
Oldenzaal
17 km (of 11)
De Bretten
Halfweg-Zwanenburg 10 km
De Horsten
Den Haag Centraal 21 km (of 13)
De Vuursche
Baarn
13 km (of 9)
Den Haag
Den Haag Centraal 19 km (of 8, 17)
Drentsche Aa
Assen
15 km (of 10)
Eiland van Dordrecht
Dordrecht Stadspolders 10 km
Elsterberg
Rhenen
17,5 km (of 10,5)
Fort de Roovere
Bergen op Zoom
18 km (of 13, 16)
Heiligenbergerbeek
Amersfoort
17 km (of 14)
Hemelse Berg
Oosterbeek
15 km
Hierdense Poort
Nunspeet
20 km (of 10, 12)
Hollandse Kade
Woerden
17 km (of 12)
Holterberg
Nijverdal
14 km
Kampina
Boxtel
17 km
Kennemerduinen
Santpoort Noord
15 of 16,5 km
Land van Ravenstein
Ravenstein
16 km (of 9)
Landgoed Groeneveld Baarn
15 km (of 8, 11)
Lange Duinen
Amersfoort
22 km (of 10)
Leeuwarden
Leeuwarden
12,5 km (of 6,5)
Limburgs Plateau
Spaubeek
11 km
Mastbos Breda
Breda
14 km (of 10)
Meijendel
Den Haag Centraal 13 km
Nijenhuis
Wijhe
17 km (of 14,5)
Noord-Hollands
Duinreservaat
Castricum
15 km
Park Lingezegen
Elst (Gld.)
16 km (of 7,5 / 9)
PaterswoldsemeerGroningen
Haren
12-19 km (of 6,5)
Pietersberg Maastricht Maastricht
14 km (of 9)
Rotterdam Maasstad
Rotterdam Centraal 15 km (of 12)
Strabrechtse Heide
Geldrop
17 km (of 13)
Utrechtse Heuvelrug
Driebergen-Zeist
14 km (of 8)
Veluwezoom
Dieren
14 km (of 11)
Vughtse Lunetten
‘s-Hertogenbosch
10 km (of 9)
Warnsborn
Arnhem
18 km (of 10)
Waterlinie Culemborg Houten Castellum
17 km (of 13,5)
Wezepsche Hei-Zwolle Wezep
16 km (of 7,5 / 14)
Woldberg Steenwijk
Steenwijk
14 km (of 9, 17)

   
Tweedaagse wandelingen
De meeste tweedaagse wandelingen kunt u na 1 dag afbreken.
Dag 2 kunt u dan bijvoorbeeld een andere keer lopen. Bij
IJsselvallei en Vechtdal stapt u direct op de trein, zonder
tussenkomst van een bus.

Naam
IJsselvallei
Meinweg
Mookerheide
Vechtdal

Beginstation
Zutphen
Roermond
Cuijk
Mariënberg

Lengte
19 + 13 km
17 + 18,5 km
16 + 16 km
18,5 + 16 km

Meer weten?
Kijk dan op www.ns.nl/dagje-uit/wandelen of ga naar
www.wandelnet.nl/ns-wandelingen.
  
Alle gegevens in deze folder gelden onder voorbehoud van wijzigingen en
eventuele zet- en drukfouten. (170401)
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