Wandelroute Rondje duin 30 km
Start:u kunt bij elke ingang starten en links- of rechtsom lopen
Deze wandeling laat u genieten van prachtige vergezichten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In 30 km krijgt u
van alles te zien: duin, struweel, strand, bos en water.

Wandelroute Rondje duin linksom
1. Ingang Oranjekom/Oase. Net buiten de ingang staat

5. Langevelderslag. Hier bevinden zich verschillende

uitspanning De Oase. Loop richting ingang Vogelen-

restaurants. U kunt afhankelijk van de weersomstan-

zang over de oude strandwallen of langs de Ooster-

digheden, of hoog water, kiezen of u langs het strand

duinrel.

of over het fietspad naar Zandvoort loopt. In de winter
ziet u langs het strand vele vogels in hun trek naar het

2. Ingang Panneland. Hier is nabij de ingang Boshut ’t

zuiden. Vanaf het fietspad heeft u een weidse blik over

Panneland te vinden. Loop richting ingang De Zilk. U

het duingebied. Onderweg passeert u uitzichtpunt

ziet en ruikt in het voorjaar de bloeiende bollenvelden.

Noordvoort. Vanaf het fietspad is er een opgang daarnaartoe en vanaf het strand wordt u een stuk over de

3. Ingang De Zilk. Loop door de ingang het duingebied

zeereep geleid naar Noordvoort, om daarna uw route

uit, ga onder het viaduct door en volg het fietspad naar

over het strand of fietspad te vervolgen. U heeft hier

Noordwijkerhout tot café-restaurant De Ruigenhoek.

een prachtig uitzicht over de Waterleidingduinen,
strand en zee.

Loop onder het viaduct door en volg het fietspad naar
Noordwijkerhout. Ga door het voetgangershekje het ge-

6. U komt in Zandvoort uit bij Boulevard Paulus Loot,

bied in. Houd het raster aan uw linkerzijde. Zo loopt u om

waar diverse strandtenten zijn. Sla na 500 meter

het zweefvliegveld heen en komt u weer bij een voetgan-

rechtsaf de Frederik Hendrikstraat in. U gaat door een

gershekje. Ga deze door en meteen rechts het fietspad op

voetgangershekje de Waterleidingduinen weer in. Volg

(de weg oversteken) richting Noordwijkerhout.

het schelpenpad en ga door het volgende houten
hekje verder richting ingang Zandvoortselaan. U loopt

4. Loop tot hostel Stayokay met het ernaast gelegen restaurant Berg en Dal en ga verder over het schelpen-

langs het oude zeedorpenlandschap waar de bewoners vroeger hun tuintjes hadden.

pad door Hollands Duin richting Langervelderslag.
7. Ingang Zandvoortselaan. Bij deze ingang staat restaurant Dune (aan de duinrand). Ga richting ingang
Oranjekom/Oase, u loopt langs het Noordoosterkanaal
waar u grote kans heeft om damherten tegen te komen. Vlak voor deze ingang komt u langs bezoekerscentrum De Oranjekom. u loopt via het houten vlonderpad weer naar ingang Oase.

awd.waternet.nl

Wandelroute Rondje duin rechtsom
1. Ingang Oranjekom/Oase. Net buiten de ingang staat

5. Langevelderslag. Hier zijn verschillende restaurants.

uitspanning De Oase. Loop richting Zandvoortselaan,

Volg het fietspad richting Noordwijkerhout door Hol-

u komt via het houten vlonderpad langs bezoekers-

lands Duin.

centrum De Oranjekom. Ga verder richting ingang
Zandvoortselaan. U loopt langs het Noordoosterkanaal waar u een grote kans heeft om damherten tegen
te komen.
7. Ingang Zandvoortselaan. Hier bevindt zich restau-

4. Op de Noraweg aangekomen, loopt u richting De Zilk
tot hostel Stayokay met het ernaast gelegen restaurant Berg en Dal. Ga verder over het fietspad richting
De Zilk (de weg over steken) tot u bij een voetgangershekje komt. Loop door het hekje de Waterleiding-

rant Dune (aan de duinrand). Ga richting Zandvoort, u

duinen in en houd het raster aan uw rechterhand. Zo

loopt langs het zeedorpenlandschap waar de bewo-

loopt u om het zweefvliegveld heen tot u weer bij een

ners vroeger hun tuintje hadden. Ga door het houten

voetgangershekje komt. Ga deze door en direct linksaf

voetgangershekje, volg het schelpenpad naar het vol-

het fietspad op.

gende hekje in Zandvoort. Ga de Waterleidingduinen
uit, steek de straat over en loop de Frederik Hendrik-

3. Ingang De Zilk. Loop onder het viaduct door langs

straat in. U komt uit op de Boulevard Paulus Loot met

café-restaurant De Ruigenhoek richting De Zilk. Loop

de diversen strandtenten.

onder het volgende viaduct door de Waterleidingduinen weer in.

6. Loop in zuidelijke richting naar Langervelderslag. Na
500 meter kunt u afhankelijk van de weersomstandig-

Loop richting ingang Vogelenzang. U ziet en ruikt in het

heden, of hoog water, kiezen om over het strand of

voorjaar de bloeiende bollenvelden.

over het fietspad te lopen. Langs het strand ziet u in
de winter vele trekvogels; het fietspad geeft u een

2. Ingang Panneland. Hier nabij de ingang Boshut ’t

weidse blik over het duingebied. Onderweg passeert u

Panneland te vinden. Loop langs de Oosterduinrel

uitzichtpunt Noordvoort. Vanaf het fietspad is er een

of de oude strandwallen richting de ingang

opgang daarnaartoe. Vanaf het strand wordt u daar-

Oranjekom/Oase.

vandaan een stuk over de zeereep geleid naar Langervelderslag om uw route over het strand te vervolgen. U kunt bij Noordvoort ook naar beneden lopen
om via het fietspad uw route naar Langevelderslag te
vervolgen. U heeft bij Noordvoort een prachtig uitzicht
over de Waterleidingduinen, strand en zee.

awd.waternet.nl
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Start: u kunt bij elke ingang starten en links- of rechtsom lopen
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