Route omschrijvingen Hellumstocht
Note; Het is aan ieder zelf de keuze hoe laat hij/zij vertrekt, waarvandaan hij/zij aan de route
begint of instapt en hoeveel kilometers hij/zij van deze route wil wandelen. Dit houdt het open en
vrij om te gaan en staan waar men zelf wil zonder enige verplichting. Aan‐ of afmelden is daarom
niet nodig.
Helma en Banios starten elke ochtend met de wandeling om 10:30 uur vanaf het betreffende
vertrekpunt van die wandeldag, uitgezonderd de laatste wandeling van Scheveningen naar Den
Haag. Deze start (voor de 9 km lengte) om 12:30 uur. Aankomst Den Haag adres Plein 2 (nabij het
Binnenhof), zal rond 14:45 uur, alwaar om 15:00 uur de petitie aangeboden zal gaan worden.

1 Cuijk‐Oss

afstand 31,3 km

zaterdag 31‐08‐2013

Wandeldag 1 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; 10:00 uur Kerkplein Cuijk(centrum) en direct aansluitend 10:30 uur Louisjansenplein Cuijk
Aankomst; City Hotel Oss, Raadhuislaan 43, 5341 GL Oss, tel: 0412 633375

Het Kerkplein is makkelijk te vinden; zoek de Martinuskerk op (2 hoge zustertorens midden in Cuijk)
zo’n 700 meter verwijderd van het station van Cuijk. Na een zegening door de pastoor lopen we naar
het Louisjansenplein in Cuijk voor het gemeentehuis. Dit wordt het vertrekpunt van onze eerste
wandeling. Aankomstpunt is City hotel te Oss. Ook dit punt is slechts een paar honderd meter van
het station in Oss vandaan. Je komt het grootste deel van de wandeling geen winkels en/of
horecagelegenheden tegen, dus alle benodigdheden zul je bij je moeten hebben. De wandeling Cuijk
naar Oss is pittig en lang (voor de niet getrainden onder ons) en gaat voor zo’n 40% over onverharde
wegen en bospaden. Je komt ook door prachtige natuurgebieden, via klaphekjes, waar vee rond
loopt. Onderweg zie je regelmatig bankjes voor een rustpauze.

2 Oss‐Wamel

afstand 20,7 km

zondag 01‐09‐2013

Wandeldag 2 van 10 van de Hellumstocht 2013.
Vertrek; City Hotel Oss, Raadhuislaan 43, 5341 GL Oss, tel: 0412 633375
Aankomst; Hotel‐restaurant ’t Veerhuis, Veerweg 2, 6659 KD Wamel, tel: 0487 501254

Start nabij centrum Oss (400 meter van station vandaan). De route gaat geheel over verharde wegen
en paden met, vanaf grote delen over dijken, mooie vergezichten in de omgeving. Op de eerste 12
kilometer kom je ongeveer om de 3 km gelegenheden tegen waar je kunt rusten en eten of drinken
kunt kopen. Op een km of 10 vanaf de start is er zelfs gelegenheid om een kleine bierbrouwerij te
bezoeken.
Met de pont over de Maas (€ 0.75 voetganger/fietser). Vanaf daar nog zo’n 10 km te gaan door een
rustig gebied met weinig verkeer.

3 Wamel‐Asperen

afstand 30,6 km

maandag 02‐09‐2013

Wandeldag 3 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; Hotel‐restaurant ’t Veerhuis, Veerweg 2, 6659 KD Wamel, tel: 0487 501254
Aankomst; Hotel‐restaurant De Schildkamp, Leerdamseweg 44, 4147 BM Asperen, tel: 0345 618814

Direct vanuit het hotel te Wamel met de pont over naar Tiel. Vanuit Tiel gaat de route geheel over
verharde wegen en paden. Prachtig wandelen langs rivier de Linge op. Regelmatig komen we een
dorpje tegen waar horecagelegenheden en winkels te vinden zijn.

4 Asperen‐Schoonhoven

afstand 24,8 km

dinsdag 03‐09‐2013

Wandeldag 4 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; Hotel‐restaurant De Schildkamp, Leerdamseweg 44, 4147 BM Asperen, tel: 0345 61881
Aankomst; Hotel‐restaurant Belvédère, Lekdijk West 4, 2871 MK Schoonhoven, tel: 0182 325222

Weer geheel verharde wegen en paden startend met een mooi kronkelige deel langs het water op.
Het laatste deel van het traject is echt rechttoe rechtaan over smalle wegen tussen de weilanden
door waar weinig verkeer komt. In het laatste deel dus ook geen winkels of horeca te bekennen.
Voordat je de laatste 300 meter in Schoonhoven aflegt naar het eindpunt moet je nog even met de
pont rivier de Lek oversteken.

Rustdag op woensdag 04‐09‐2013. Genieten van het mooie plaatsje Schoonhoven en omgeving en de
wandelbatterijen weer opladen natuurlijk. Spieren los houden door (maar) 6,4 km in de omgeving te
maken.

5 Schoonhoven‐Bodegraven

afstand 27,0 km

donderdag 05‐09‐2013

Wandeldag 5 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; Hotel‐restaurant Belvédère, Lekdijk West 4, 2871 MK Schoonhoven, tel: 0182 325222
Aankomst; Hotel Tulip Inn Bodegraven, Goudseweg 32, 2411 HL Bodegraven, tel: 017 2650003

De gehele route is weer verhard en goed toegankelijk. Je komt zo nu en dan een dorpje tegen voor
proviand of de nodige pitstop. Wanneer je bij de Reeuwijkse plassen beland zijn het ook hier goed
begaanbare paden door het natuurgebied met prachtige waterpartijen. Een genot om hier te
wandelen.

6 Bodegraven‐Capelle aan de IJssel

afstand 25,9 km

vrijdag 06‐09‐2013

Wandeldag 6 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; Hotel Tulip Inn Bodegraven, Goudseweg 32, 2411 HL Bodegraven, tel: 017 2650003
Aankomst; NH Capelle aan de IJssel, Barbizonlaan 2, 2908 MA Capelle aan de IJssel, tel: 010 4564455

Compleet verharde wandelpaden en wegen. Veelal omringd door water o.a. brede sloten, rivier de
Rotte en meren. Mooie natuurgebieden. Om de 5 a 6 km kom je door een dorpje waar je terecht
kunt voor de sanitaire stop of kunt pauzeren.

7 Capelle aan de IJssel‐Vlaardingen

afstand 25,8 km

zaterdag 07‐09‐2013

Wandeldag 7 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; NH Capelle aan de IJssel, Barbizonlaan 2, 2908 MA Capelle aan de Ijssel, tel: 010 4564455
Aankomst; Hotel Ibis Vlaardingen, Westlandseweg 270, 3131 HX Vlaardingen, tel: 010 4602050

We lopen weer een klein stukje langs rivier de Rotte. De wandeling gaat over verharde wegen en
paden en zoveel mogelijk door buitengebied. Met een omtrekkende beweging passeer je vliegveld
Zestienhoven. We wandelen regelmatig langs de rand van dorpen op dus mogelijkheden om even
aan te gaan voor de benodigde stops.

8 Vlaardingen‐Hoek van Holland

afstand 19,6 km

zondag 08‐09‐2013

Wandeldag 8 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; Hotel Ibis Vlaardingen, Westlandseweg 270, 3131 HX Vlaardingen, tel: 010 4602050
Aankomst; Grand Hotel Hoek van Holland, Rietdijkstraat 96, 3151 GK Hoek van Holland, tel: 0174 388145

Even een klein stukje langs de snelweg op om van daaruit weer de natuur in te trekken. Vervolgens is
het recht toe recht aan langs het water tot aan Hoek van Holland.

Rustdag op maandag 09‐09‐2013. Genieten van de stranden rond Hoek van Holland en nog een keer
de batterijen voor de laatste 2 wandeldagen opladen. Dus weer 6,4 km afleggen in de omgeving.

9 Hoek van Holland‐Scheveningen

afstand 22,5 km

dinsdag 10‐09‐2013

Wandeldag 9 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; Grand Hotel Hoek van Holland, Rietdijkstraat 96, 3151 GK Hoek van Holland, tel: 0174 388145
Aankomst; Hotel Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Scheveningen, tel: 070 3541414

De route van vandaag gaat weer geheel verhard en veelal over wandel‐ en fietspaden. Dwars door
het duingebied heen heuveltje op en heuveltje af van waaruit je zo nu en dan even richting de zee
kunt om bijvoorbeeld te picknicken op het strand. Je komt enkele kleine dorpjes tegen. Bij
Scheveningen aangekomen loop je de gehele boulevard af naar het andere einde om bij het
aankomst‐hotel te geraken.

10 Scheveningen‐Den Haag

afstand 5,3 of 9,0 km naar eigen keuze

woensdag 11‐09‐2013

Wandeldag 10 van 10 van de Hellumstocht 2013
Vertrek; Hotel Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Scheveningen, tel: 070 3541414
Aankomst; Binnenhof, Binnenhof 8a, 2500 EA Den Haag

Alweer de laatste dag van onze tocht met een totale lengte van 250 km. Er is een korte route uitgezet
van 5,3 km. Dit is de kortste route om naar het Binnenhof te komen en gaat dwars door de stad.
De langere variant van 9,0 km gaat ook verhard maar dan langs het duin en zoveel mogelijk door de
natuur en of groenstroken / parken.
Op het Binnenhof wordt onder belangstelling van sympathisanten en de aanwezige pers de petitie
aangeboden.

