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Bereikbaarheid
Natuurvriendenhuis Banjaert
Burg. Rothestraat 53a
1949 CC Wijk aan Zee

Eigen vervoer 
Rij eerst naar Beverwijk 
(Beverwijk ligt langs de auto-
snelweg A9). Volg in Beverwijk 
de borden ‘Wijk aan Zee’. 
In Wijk aan Zee aangekomen, 
rijdt u tot aan het Boothuis-
plein. Vóór de Sparwinkel 
rechtsaf en direct weer rechtsaf 
de Burg. Rothestraat in.’ Na 
ca. 200 m ziet u aan de linker-
kant van de weg een inrit met 
een geel bordje ‘Banjaert’. 

Openbaar vervoer 
Vanaf station Beverwijk neemt 
u de bus lijn 78 naar Wijk aan 
Zee. Stap uit bij de halte 
Julianaweg en loop 10 meter 
terug. Sla vervolgens linksaf 
de van Oldenborghweg in en 
aan het eind van deze weg 
rechtsaf. Na ca. 30 meter slaat 
u bij het gele bordje ‘Banjaert’ 
linksaf en bereikt u het huis en 
kampeerterrein van Banjaert. 

Voor de lange afstand-
wandelaars en – fietsers
Banjaert ligt aan het Hollands 
Kustpad (LAW 5) en langs de 
Noordzeeroute (LF 1).

Contact
Het natuurvriendenhuis
Het huis is het hele jaar 
beschikbaar voor zowel indivi-
duele gasten als groepen. 

Reserveren (na 19.00 uur): 
088 099 0972

Reserveren op korte termijn 
of een rondleiding: 

banjaert@nivon.nl
088 099 0952

Het kampeerterrein
Het terrein is geopend van 
1 april tot 1 oktober.

Reserveren: 088 099 0973

Reserveren op korte termijn 
of een rondleiding:
088 099 0953 

banjaertterrein@gmail.com 

Van 1 oktober tot 1 april 
is het ook mogelijk om het 
4-persoons appartement 
te huren.

banjaert.nl

Nivon
Cultuur en natuur samen 
beleven is de doelstelling van 
het Nivon. De organisatie 
draait grotendeels op vrijwil-
ligers. Tijdens uw verblijf op 
Banjaert bent u bij de gast-
vrouw/heer in goede handen. 

Meer informatie over de 
Banjaert of andere huizen en 
activiteiten van het Nivon kunt 
u vinden op de website.

banjaert.nl
nivon.nl/accommodaties

 facebook.com/banjaert

Vakantie aan zee, 
strand en duinen

Banjaert
Nivonhuis en – kampeerterrein 
Wijk aan Zee



De omgeving
Banjaert ligt aan de rand van Wijk 
aan Zee op de grens van het mooie 
Noordhollands Duinreservaat. Op 
slechts 10 minuten loopafstand van 
het strand en enkele minuten van de 
duinen. In deze prachtige omgeving is 
het fi jn wandelen en fi etsen. Fietsen 
kunnen bij Banjaert worden gehuurd. 

Vanuit Banjaert staat u zo in het 
schilder achtige en gezellige Wijk aan 
Zee. Beverwijk is bereikbaar met de 
bus en met de trein bent u in een half 
uur in Amsterdam, Alkmaar of Haarlem.

Het natuurvriendenhuis
Banjaert is een doe-het-zelf hotel met 
een prachtig uitzicht op het aangren-
zende duingebied. Het huis beschikt 
over 80 comfortabele bedden verspreid 
over 35 slaapkamers. Ook zijn er 
twee slaapkamers met eigen sanitair 
ingericht voor mindervaliden. 

De gasten van Banjaert kunnen gebruik 
maken van twee grote recreatie- 
en eetruimtes en een huiskamer. De 
grote keuken biedt genoeg ruimte voor 
meerdere gasten tegelijk en is van alle 
gemakken voorzien.

Ons huis is het hele jaar geopend voor 
zowel individuele gasten als groepen. 
Voor meer informatie en reserveringen 
kunt u bellen met 06 578 460 34 
(na 19.00 uur).

Het kampeerterrein
Naast het natuurvriendenhuis ligt de 
familiecamping van Banjaert. De camping 
heeft ruimte voor 40 kampeerplaatsen en 
4 campers. Ook is er een veld voor kleine 
tenten. Bij slecht weer kunnen tentkam-
peerders gebruik maken van de blokhut.

Het kampeerterrein heeft een eigen 
toilet gebouw dat ook geschikt is voor 
mindervaliden. Voor alle gasten van 
de camping zijn er koelkasten, een 
centrifuge en een wasmachine beschik-
baar. Kinderen kunnen zich goed 
uitleven op de speeltoestellen op het 
terrein of lekker spelen in de duinen. 

Kamperen kan van 1 april tot 1 oktober. 
Voor meer informatie en reserveringen 
kunt u bellen met 06 463 746 73.
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1 Banjaert
 Het natuurvriendenhuis aan de rand van 

Wijk aan Zee heeft een prachtig uitzicht 
op het aangrenzende duingebied.

2  Ingang Noordhollands Duinreservaat
 Vanuit Banjaert loopt u zo het 

Noordhollands Duinreservaat in. 
Hier kunt u heerlijk wandelen.

3 Strand
 Voor een dagje aan het strand hoeft u 

slechts 10 minuten te wandelen. 

4  Kitesurf strand
 Één van de beste kitesurf locaties in 

Nederland! 

5 Midgetgolf
 Een gezellig dagje uit voor jong en oud!

6 Supermarkt
 De supermarkt is op loopafstand 

van Banjaert en heeft alles voor uw 
dagelijkse boodschappen.

7  Centrum dorp en restaurants
 In het centrum van Wijk aan Zee vindt u 

verschillende leuke bars en restaurants.

8  Zee van Staal
 Aan de rand van het dorp ligt het duin-

gebied Rolandsduin met een indrukwek-
kende beeldententoonstelling.

9 Noordpier
 De ideale plek om je hengel uit te gooien 

voor een dagje vissen.

10 Manege Heemskerk
 Heerlijk paardrijden over het strand!
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