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Seizoen 2021 - 2022
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Pietersberg
Maastricht

Maastricht

14 km (9)
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Utrechtse
Heuvelrug

Driebergen-Zeist

14 km (8)
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is onjuist. We maken altijd zo veel mogelijk gebruik
van de bestaande bewegwijzering.
Markeringen zijn aangebracht op hekken,
verkeersborden en (route)paaltjes. Ze worden
onderhouden door vrijwilligers van Wandelnet, het
Nivon en door de beheerders van wandelnetwerken.

Inleiding
In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen
heeft Stichting Wandelnet een serie wandelingen van
station naar station uitgezet. NS-wandelingen volgen
een deel van een Lange-Afstand-Wandelpad, een
Streekpad of een andere gemarkeerde route, zoals
een wandelnetwerk of een Klompenpad. Soms is een
route, in samenwerking met andere partners, speciaal
als NS-wandeling ontwikkeld.
Bij elke route staat informatie over de begin- en
eindstations en hoe je er kunt komen, over de lengte,
of je de route kunt inkorten, waar de horeca is en of
honden zijn toegestaan.
Om het aanbod gevarieerd en actueel te houden,
verschijnen er elk jaar rond 1 april 4 nieuwe NSwandelingen en verdwijnen er rond 1 juli ook 4 routes.
Vervallen NS-wandelingen zijn op de site van

Wandeltips
Veel NS-wandelingen voeren door natuurgebieden,
maar we hebben er ook voor gekozen om enkele
routes door de stad te leiden. Lees dus vooraf goed de
informatie over de route door, zodat je weet wat je kunt
verwachten.
De routes kunnen over mulle of modderige paden
gaan (vooral tijdens of na regenachtige periodes is de
kans op modder aanwezig), maar ook door nat en
soms hoog gras. Daarom is het raadzaam om goede
wandelschoenen te dragen.
Van elke wandeling is er een routebeschrijving (met
praktische informatie en achtergrondinformatie over
natuur, landschap en bezienswaardigheden
onderweg), een kaartje (met routelijn, stations,
bushaltes en horeca) en een gps-track. Bovendien is
een NS-wandeling van begin tot eind gemarkeerd.
Wij adviseren om niet uitsluitend de markeringen te
volgen, maar ook een routebeschrijving en kaartje of
gps-track mee te nemen. Als er om watvoor reden dan
ook een markering is verdwenen, ben je immers
zonder routebeschrijving, kaartje of gps-track meteen
verdwaald.

Wandelnet te vinden als OV-stapper.
Treinreis
Alle NS-wandelingen zijn goed bereikbaar per trein (en
soms ook met aanvullend openbaar vervoer). Je
bepaalt zelf je treinreis naar het beginpunt van de
wandeling. Check hiervoor in/uit met de OV-chipkaart
bij de daarvoor bestemde NS-kaartlezers. Of koop een
online e-ticket via www.ns.nl. Dan is een OV-chipkaart
niet nodig. Een los kaartje is ook te koop bij een NSservicebalie op het station, maar dan betaal je per
kaartje een toeslag van € 1,00.
In enkele gevallen reis je met de bus naar het
beginpunt van de wandeling of vanaf het eindpunt
weer terug naar het station.

Meldpunt Routes
Kom je onderweg een beschadigde of ontbrekende
markering tegen? Is er een blokkade op de route?
Meld het dan op www.meldpuntroutes.nl
Een gespecialiseerd team behandelt alle meldingen
met de grootste zorgvuldigheid. Uiteraard word je op
de hoogte gehouden van de afhandeling.

Gratis downloaden
De routebeschrijving, het kaartje en de gps-track 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

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.
In ons land zijn circa 40 Lange-Afstand-Wandelpaden® (LAW's), in lengte variërend van 80 tot 725
km, beschreven en gemarkeerd. Alle activiteiten op het
gebied van LAW's in Nederland worden gecoördineerd
door Wandelnet.
Daarnaast behartigt Wandelnet de belangen van alle
recreatieve wandelaars op lokaal, regionaal en
landelijk niveau. Alle activiteiten worden ondersteund
door ruim 900 vrijwilligers, verspreid door het hele
land. Zie ook www.wandelnet.nl.

Markering
NS-wandelingen volgen altijd de bestaande
markeringen van een LAW (wit-rood) of Streekpad
(geel-rood). Het NS-logo op de markering tref je alleen
aan als de NS-wandeling een aan- of aftak volgt naar/
van het station, of als de route twee verschillende
LAW's verbindt.
Een LAW is een Lange-Afstand-Wandelpad door heel
Nederland (bv. van noord naar zuid, zoals het Pieterpad, of van oost naar west, zoals het Marskramerpad).
Een Streekpad is een lange, doorgaande wandelroute
die een hele streek beslaat, denk aan het Brabants
Vennenpad, Utrechtpad etc.
Het kan ook zijn dat de NS-wandeling een deel van
een wandelnetwerk volgt; de bewegwijzering bestaat
dan uit knooppunten of paaltjes en stickers met
gekleurde pijlen. Soms volgt de route een deel van
een Klompenpad, dat gemarkeerd is met gekleurde
klompjes.
Sommige wandelaars denken dat een NS-wandeling
van A tot Z gemarkeerd is met een NS-logo, maar dat
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