Boerencamping
“De Kei”

Fietstochten
In de directe omgeving van de camping liggen
diverse fietsroutes:
·Pontjes route 45 km.
Tijdens deze route krijgt u driemaal de kans om
per pont naar de andere oever van een vaart of
een kanaal te varen. Het is een mooie route door
de hollandse polder en de prachtige dorpjes
De Rijp en Graft.

Ook het
knooppunten
netwerk is hier
aanwezig.

Vanuit Alkmaar, volgt u de N203 richting Castricum.
U slaat rechtsaf naar de N513 (ri. Castricum).
Dan bij de rotonde links. Bij de tweede weg linksaf
(Shell). Doorrijden tot de rotonde. Op de rotonde
rechts aanhouden. Daarna METEEN linksaf, VOOR
sporthal “De Bloemen”. U komt een bord tegen
“verboden voor auto’s en motoren” uitgezonderd
BESTEMMINGSVERKEER. Dat bent U.
Volg de Korte Brakersweg en u komt vanzelf bij
Boerencamping “De Kei”.
Vanuit het zuiden: volg de A9 richting Alkmaar.
Afrit 10 afslag Castricum volgen.
Volg de N203 richting Castricum. Na ± 5 km. bij
verkeerslichten, linksaf de N513 (ri. Castricum) op.
Zie verder het vetgedrukte gedeelte hierboven.
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·Duin en strandwal-route 40 km.
Hier maakt u kennis met een zeer gevarieerd
stukje Kennemerland. U fietst over vele
strandwallen en duinen.
·Duinstreek route 40km.
Deze fietsroute laat u met volle teugen genieten
van een prachtig stukje Noord-Kennemerland.
Bij deze fietsroute wisselen duinen, bossen,
weilanden en
bollenvelden
elkaar af.

Castricum

Ligging
Castricum, een kustplaats met ca. 23.000
inwoners, is mooi gelegen aan de rand van het
Noordhollandse Duinreservaat.
Door de centrale ligging, de goede wegen en de
uitstekende bus- en treinverbindingen zijn
Alkmaar (kaasmarkt), Amsterdam (musea en
rondvaarten), Haarlem (Frans Halsmuseum,
stadsschoon), IJmuiden (visafslag, sluizen), Zaanse
Schans (molens en houten Zaanse huisjes)

Camping met wifi
De camping is bij de Vekabo
aangesloten en ligt ten oosten van Castricum.
Er is plaats voor 25 caravans of grote tenten; u mag
er eventueel een kleine tent voor de kinderen bij
plaatsen. De camping
heeft een beschutte
ligging naast de
loopstal. Huisdieren
zijn, in overleg,
toegestaan.
Faciliteiten
Iedere standplaats
beschikt over een elektriciteit aansluiting van 6A.,
10 A mogelijk. Wifi op camping en in de kantine.
Nieuw verwarmd sanitair voorjaar 2012. In het
sanitairgebouw is een wasmachine en centrifuge
aanwezig. U kunt gebruik maken van een grote
koelkast met vriesvak. Uw fietsen kunnen binnen
staan. Er zijn twee fietsen te huur.

Bedrijf
Vlakbij de duinen en het strand van Castricum, vindt
u Boerencamping “De Kei”.
Het is de mini-camping van de familie Res.
Het bedrijf is een gecombineerd bloembollen- en
melkveehouderijbedrijf.
Op de boerderij worden verschillende soorten
bloembollen geteeld: o.a. alliums, tulpen,
keizerskronen, blauwe druiven en bosanemonen.
De koeien worden twee keer per dag gemolken,
waarbij ze na het
melken weer heerlijk
de wei ingaan.

Wat is er te doen?
U kunt kijken of meehelpen bij
het melken, koeien uit het land
halen of de kalfjes voeren. Zie
hoe het gaat bij de
bollenverwerking en eventueel
meehelpen met bollenpellen.
Voor de kinderen zijn er o.a.
skelters, trampoline, een schommel en een
zandbak. De kantine is gezellig bij slecht weer: TV
kijken of spelletjes
doen;
Hoe kom je er?
Op de achterkant van
deze folder staat een
route-beschrijving.
U mag niet direct het
erf op vanaf de
Provincialeweg! (Vanwege een lokale verordening
van de gemeente Castricum is dit niet toegestaan.)

Sport en recreatie
Strand
Castricum heeft een
mooi breed
zandstrand waar u
rustig kunt zonnen of
wandelen. In het vooren naseizoen mag u
uw hond overdag
meenemen, in het
hoogseizoen pas na
20.00 uur. Op het strand van Castricum staan het
gehele jaar enkele strandtenten waar u gezellig
kunt eten.
De duinen
Het Noordhollandse
Duinreservaat is één
van de belangrijkste
natuurgebieden van
Nederland.
Door het duingebied
lopen vele paden en
fietsroutes waar u naar
hartelust kunt genieten
van de natuur.
Allerlei informatie over de duinen kunt u vinden
in het bezoekerscentrum “De Hoep”, gelegen aan
de Zeeweg.
Watersport
Op het Uitgeestermeer
kunt u prachtig surfen en
zeilen. Ook kunt u hier
kano's huren om door het
natuurgebied te
peddelen.
Vlakbij de camping, op 3
km. afstand, is er zowel
een openlucht als
overdekt zwembad .

