Feliwandeling
Introductie
Het Felisenum is niet alleen een mooie school, maar het ligt ook nog
eens in een prachtige, groene omgeving met een rijke geschiedenis. De
ideale plek dus voor een leuke wandeling. Kom jij deze mooie omgeving
ook bekijken?
Deze wandeling is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen uit groep
7/8 die zich aan het oriënteren zijn op hun middelbareschoolkeuze en
hun ouders / verzorgers, maar kan uiteraard door iedereen gelopen
worden. Je ziet de school van de buitenkant en ontdekt de mooie
omgeving waarin de school ligt. Een leuke aanvulling in het
oriëntatieproces naast de virtuele open dag en de Feliklas. Soms vinden
kinderen het fijn om de fietstocht naar school “alvast even te oefenen”.
Ook dat kan bijvoorbeeld mooi gecombineerd worden met deze
wandeling!

De wandeling
Start- en eindpunt: Gymnasium Felisenum, voor de hoofdingang van
het schoolplein (Van Hogendorplaan 2, Velsen-Zuid)
Lengte: ca. 3.5 km
Duur: ca. 35-45 minuten
Op de volgende pagina’s vind je de routebeschrijving van de wandeling,
bijbehorende QR-codes met leuke informatie over de omgeving (niet
essentieel om de wandeling te kunnen doen) en een afbeelding van de
route. Je loopt deels door een bosrijke omgeving. Paden kunnen soms
wat modderig zijn, dus denk eraan dat je niet je mooiste schoenen
aantrekt. Ook nog kans maken op een leuk prijsje? Maak tijdens de
wandeling een leuke selfie en stuur deze in dm naar
@gymnasiumfelisenum op Instagram of via de mail naar
l.vanschie@felisenum.nl

Veel plezier!

Routebeschrijving
1. Als je voor het hek van het schoolplein staat met je neus richting school, loop dan
naar rechts. Sla voor de bocht het kleine paadje naar links in. Let op: bij de zijingang kan je de eerste QR-code scannen! (QR-code 1 introductie)
2. Volg dit paadje met de school aan je linkerhand totdat je bij de sportvelden
aankomt. Sla linksaf en daarna meteen rechtsaf om het pad tussen de twee
voetbalvelden door te nemen.
3. Loop voorbij het huisje (voormalige dienstwoning Landgoed Schoonenberg). Je
komt nu bij een punt waar je drie paden kan kiezen. Neem het middelste pad (je
loopt dan vlak langs de bunker aan je linkerhand en daarna het weilandje ook aan
je linkerhand). (QR-code 2 over de bunkers van Schoonenberg)
4. Je loopt nu langs de hockeyvelden van Strawberries. Sla linksaf, negeer de twee
kleine paadjes aan je linkerhand en aan het einde van dat pad sla je weer linksaf
(richting de vijver). Wanneer je bij de open plek aan de rand van de vijver
aankomt, sla je rechtsaf (volg de oranje pijl op het paaltje): je loopt dan over het
pad tussen de twee bunkers door richting de Driehuizerkerkweg.
5. Steek de Driehuizerkerkweg over (een klein beetje linksuit) en neem het paadje
schuin links. Blijf dit pad volgen en loop voorbij de ingang van Camping
Schoonenberg (volg nog steeds de oranje pijl). Sla daarna op het kruispunt van
zandpaadjes rechtsaf dieper het bos in (op dit kruispunt zie je links de sportvelden
liggen).
6. Aan het eind van dit paadje sla je linksaf en kom je op een groot kruispunt in het
bos met veel verschillende paden. Je loopt in feite rechtdoor (groene hek aan je
linkerhand, grijze hek aan je rechterhand). Dit is de Waterlandweg, die lang
kaarsrecht loopt. (QR-code 3 over de groene buitenplaatsen zoals Velserbeek,
Beeckestijn en Waterland)
7. Aan het einde van deze weg steek je de Driehuizerkerkweg over en loop je
rechtdoor het zandpad in. Je bent nu in Velserbeek. Loop over het bruggetje en sla
rechtsaf. (QR-code 4 over het muziekkapelletje). Loop vervolgens rechtdoor (zodat
je rechts om het hertenkamp heenloopt). Op een gegeven moment ga je weer over
een klein bruggetje. Je ziet dan in de verte aan je rechterhand de toren van het
kerkje van Oud-Velsen. (QR-code 5 over dit oude kerkje)
8. Loop door totdat je tegen het grote witte landhuis van Velserbeek aanloopt en sla
dan linksaf de lange lindenlaan in. In de weekenden kan je bij de Theeschenkerij
aan je linkerhand iets te drinken halen. Kijk vooral ook even bij de volière aan je
rechterhand. (QR-code 6 over Velserbeek)
9. Aan het eind van de lindenlaan sla je linksaf, daarna rechtsaf en daarna ga je het
tweede pad linksaf in. Wanneer je pad een ander breed pad kruist, sla je rechtsaf
het brede pad op (dus niet het kleine paadje naar rechts).
10. Loop dit pad af totdat je Velserbeek verlaat via het toegangshek. Sla rechtsaf en
daarna linksaf de Piersonlaan in totdat je weer voor het Felisenum staat. Einde!
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Afbeelding route

