
noordzee
inspiratietocht 

Een 5- daagse trekking langs de Nederlandse kust
26 maart - 1 april 2023



Introductie
Met je voeten in het zand, in frisse zilte zeelucht en met
een eindeloze horizon, biedt deze wandeltocht je ruimte
voor vertraging. Samen met fysieke inspanning zorgt dit
voor meer geheugen, wijsheid en objectiviteit. Het enige
dat je hoeft te doen, is wandelen en ontvangen. 

VERTRAGEN

Door aaneengesloten dagen lange afstanden te lopen,
kom je los van je dagelijkse werk en bezigheden. En
ontstaat er ruimte om te reflecteren en beter zicht te
krijgen op de toekomst. We verplaatsen ons enkel te voet:
door het zand, prachtige duinen en bossen. 

VERPLAATSEN

Verbinding met jezelf, anderen en met de natuur. Dit maakt
dat we weer tot onze kern komen en zorgt voor diepe
impact.

VERBINDEN

GA MET ONS MEE OP

AVONTUUR EN BELEEF DE

NEDERLANDSE KUST OP Z'N

MOOIST.  IN HET VROEGE

VOORJAAR GAAN WE MET

EEN KLEINE GROEP OP EEN 

5- DAAGSE WANDELTOCHT

LANGS DE NOORDZEEKUST,

VAN HOEK VAN HOLLAND

TOT DEN HELDER. 
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6 - 8 uur per dag
gemiddeld 30 km

HIKING
 

5x hotel 
overnachting

1x glamping aan zee
overnachting (incl. sauna)

ACCOMODATIE
 

4x stevige daghap
2x uitgebreid diner

ETEN DRINKEN
 

Basisconditie en
enthousiasme!

VEREIST
 

- Online intake ter
voorbereiding

- Groepswandeling ter
kennismaking

- Reflectie na afloop
- Coaching tijdens tocht

BEGELEIDING
 



 

 

Eén kustlijn
Diverse natuur
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Overzicht 
van etappes
  

5 DAGEN - 150 KM

ZONDAGMIDDAG

MAANDAG ETAPPE 1

DINSDAG ETAPPE 2

WOENSDAG ETAPPE 3

DONDERDAG ETAPPE 4

VRIJDAG ETAPPE 5 

ZATERDAGOCHTEND

      INCHECKEN EN LANDEN.

      HOEK VAN HOLLAND - SCHEVENINGEN

       SCHEVENINGEN - NOORDWIJK AAN ZEE

       NOORDWIJK AAN ZEE- WIJK AAN ZEE

       WIJK AAN ZEE - EGMOND AAN ZEE

       EGMOND AAN ZEE - DEN HELDER

       REFLECTIE EN UITCHECKEN.

De etappes en plaatsen zijn een indicatie. Afhankelijk van
beschikbaarheid en conditie kan het t.z.t. iets wijzigen.
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Inspiratie
ALHOEWEL DEZE TREKKING LAAGDREMPELIG IS,

ZAL HET ZEKER DE NODIGE INSPANNING VRAGEN. 
WE LOPEN IN TOTAAL 150 KM, WAT NEERKOMT OP

ZO'N 30 KM PER DAG. VEELAL IN ZAND.
DIT ZIJN DE MOMENTEN WAAR WE HET MEEST

OVER ONSZELF LEREN. DAAG JEZELF UIT,  ONTDEK
JE KRACHT EN LAAT JE INSPIREREN TE MIDDEN

VAN ONS PRACHTIGE LANDSCHAP.
 

IS HET ALLEEN MAAR BIKKELEN? 
‘NEE’ ,  GEDURENDE DE TOCHT DELEN WIJ  OF

JULLIE  INSPIRATIE EN INZICHTEN MET DE GROEP. 
DAT WORDT NIET VOORAF BEPAALD, HET IS AAN

JOU OM DIT TE DOEN. WIJ SPELEN IN OP HET
MOMENT. ONZE ERVARING LEERT DAT ER TIJDENS

ZO’N TOCHT VEEL VANZELF ONTSTAAT. 
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We moeten 150 kilometer  overbruggen en verdelen de tocht over vijf
etappes. Daarbij lopen we echt op ons gevoel. Zondag komen we
eind van de middag samen in ons hotel in Hoek van Holland. Na een
gezamenlijk diner en goede nachtrust, starten we maandag in de
vroege ochtend met onze eerste etappe. Om het extra avontuurlijk
te maken, overbruggen we één etappe tijdens de nacht, waarbij we
met een beetje geluk onder een heldere. sterrenhemel lopen. We
doen dan een powernap, eten een stevige maaltijd, maken
thermoflessen klaar en nemen snacks mee voor onderweg. Kaart en
hoofdlampjes voor zichtbaarheid en onderlinge herkenning,
verzorgen wij. Vrijdag komen we  einde van de dag weer terug in ons
hotel in Den Helder, waarna we tijd hebben om bij te komen, te.
reflecteren en alle inspiratie met elkaar te delen. Zaterdagochtend
hebben we een gezamenlijk ontbijt waarna we afscheid nemen en
ons weer zullen gaan splitsen. Einde van een prachtig avontuur.

Impressie
ZONDAG 26 MAART - ZATERDAG 1 APRIL 2023
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Meet your
Guides
OVER ONS

Na vijfentwintig jaar werken vond ik het tijd om mijzelf opnieuw
uit te vinden. Dat is gemakkelijk gezegd, maar het bleek een hele
expeditie te zijn. De oplossing lag eigenlijk in 'less is more'. Zo
kwam ik op het idee om 30 dagen lang met niets anders dan
mezelf en de natuur verbonden te zijn. Dit is waar ik de kracht
ontdekte van kalmte, ruimte en vertragen om opnieuw
verbinding te maken alvorens te versnellen. Nu werk ik als
(gecertificeerd) gids op het werk en in de natuur en help ik
mensen om in verbinding te komen. Wat het mij heeft gebracht
is rust, vreugde en een waardevoller leven. Voor mijzelf en voor
mijn omgeving. 

PETER BLOKLAND

Als verandermanager en kwartiermaker help ik mensen en
organisaties in de transitie naar een duurzame (leef)omgeving. Ik
ben er van overtuigd dat daadwerkelijke impact, inspiratie en
verandering in jezelf niet ontstaat vanachter de laptop of in een
kantooromgeving, maar 'down to earth' in verbinding met de
natuur. Tijdens diverse lange tochten, waaronder de Camino naar
Santiago de Compostela, huttentocht in de Alpen, expeditie in
Noorwegen en West Highland Way in Schotland, ervaarde ik hoe
vertraging en de natuur mij weer in verbinding bracht met mijn
essentie. Vanaf dat moment heb ik besloten om dit onderdeel te
maken van mijn werk. 

MALU HILVERINK
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Praktische
zaken

Voorbereiding, logistiek en uitrusting zijn belangrijk voor
een goede ervaring. Daarom begeleiden, ondersteunen of
adviseren wij jullie bij keuze van benodigdheden en
training.

VOORBEREIDING

Ter voorbereiding veel wandel uren maken door weer
en wind en het uitproberen van kleding, drinken en
voedsel
Kracht- en ontspanningsoefeningen voor meer
stabiliteit, geeft meer plezier tijdens de tocht
Persoonlijke uitrusting is jouw taak. Je ontvangt van
ons een uitgebreide lijst met wat je sowieso nodig hebt.
Wij ondersteunen waar nodig en zijn altijd voor je
bereikbaar m.b.t. materiaalkeuze zoals schoenen,
rugzak, kleding en persoonlijke EHBO-kit.
Hotels, glamping en eten worden door ons geregeld.

BELANGRIJKE PUNTEN

VOOR EEN PRIJSINDICATIE
NEEM CONTACT MET ONS
OP.
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Meer weten?
Neem contact op voor een uitgebreide brochure

 
PETER

INFO@PETERBLOKLAND.NL
HTTPS://PETERBLOKLAND.NL/

06 -  55 12 85 01
 

MALU
MALU@MOVEMENTMAKERS.NL

06 - 10 16 76 05
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https://peterblokland.nl/

