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Touractief wandelroute 10,5 of 16,6 km 
Start: ingang Oranjekom/Oase 

Op deze wandelroute tourt u langs kanalen, wandelt over paden door kenmerkend duinlandschap en u gaat een stukje 
avontuurlijk struinen, of u nu de route van 10,5 km kiest of de langere route. 
 
 
1. Ga na de ingang rechtdoor en vervolgens rechtsaf 

over het vlonderpad naar bezoekerscentrum  
De Oranjekom. 
 

In het voormalig pompgebouw is bezoekerscentrum De 
Oranjekom gevestigd. In de Amsterdamse Waterleiding-
duinen wordt al sinds 1853 drinkwater gewonnen. Omdat 
voorheen de hoeveelheid zoet duinwater niet meer vol-
doende was om aan de drinkwaterbehoefte te voldoen, 
wordt sinds 1957 voorgezuiverd water uit het Lekkanaal  in de 
duinen gebracht. Het water zakt in de zandbodem van de 
infiltratiegeulen van het infiltratiegebied voor natuurlijke 
zuivering. Al het gewonnen water wordt verzameld in het 
laagstgelegen deel: de Oranjekom. Via pompen wordt het 
water hieruit onttrokken en getransporteerd naar de zuive-
ringsinstallaties op vestiging Leiduin voor verdere zuive-
ring. Tweederde van het drinkwater voor Amsterdam 
wordt hier gezuiverd, dat is 70 miljard liter per jaar 
 
Ga op het plein rechtsaf, het klinkerpad op, en volg de 
gele paaltjes. 
 
Loop bij het eerste klinkerpad, schuin links, naar de hou-
ten brug. Over de brug, op T-kruising met zandpad, 
rechtsaf. Eerste pad linksaf. 
 
2. Daarna het eerste pad rechtsaf. Dit pad loopt verderop 

met een bochtje links omhoog. Langs het houten 
bankje. Op de driespong linksaf (tegengestelde rich-
ting van de hier gecombineerde gele en oranje paal-
tjesroute). 

 
Op T-kruising rechtsaf, langs een bankje, zijpaden nege-
ren. Doorlopen tot de viersprong van brede en smalle 
zandpaden en een grijs routepaaltje nummer 21. Hier 
linksaf.  

3. Aan het einde van het pad met betonplaten, op T-krui-
sing met een klinkerpad, linksaf omlaag naar het water 
(Van der Vlietkanaal). Na oversteek van het kanaal 
wordt het weer een zandpad. Sla rechtsaf nog voor 
het bankje en vind het pad langs het Van der Vlietka-
naal. Blijf dit pad volgen (met het kanaal aan uw rech-
terhand). 

 
4. Wanneer het pad iets omhoog loopt, op de T-kruising 

(het pad is verhard bij de oversteek), links aanhouden 
verlaat het verharde pad en ga struinend in iets zuide-
lijke richting de duinvlakte over. U passeert de zuid-
punt van de grote plas van het Renbaanveld.  
 

5. U komt uit bij een pad van de groene paaltjesroute. 
Ga hier rechtsaf en volg dit pad tot aan het toevoerka-
naal. Hier maakt u een scherpe bocht naar links en 
loopt aan de linkeroever van het kanaal. Blijven door-
lopen tot aan de klinkerweg (en grijs routepaaltje num-
mer 19). Hier oversteken en doorlopen via het klinker-
pad aan de linkerzijde van het kanaal. 

 
Voor route 16,6 km ga naar punt 8 

6. Vóór volgende kruising van waterwegen, het eerste 
pad linksaf. Dit pad met water van een toevoersloot 
aan uw rechterhand blijven volgen tot de volgende 
dam.  

 
Vanaf de dam rechtdoor lopen tot aan het water.  
Hier linksaf. Dit graspad langs het water blijven volgen tot 
aan het einde van het water. Aan dit einde rechtdoor.  
Het brede Nieuw Kanaal oversteken, rechtdoor tot T-krui-
sing met klinkerweg. 
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7. Klinkerpad oversteken en tussen twee duinheuvels 
rechtdoor. U passeert verderop aan de linkerhand een 
hoge betonnen put met deksel, vervolgens het ruiter-
pad oversteken. Rechtdoor, paadje door het bos lo-
pen. U ziet hier het hekwerk van een exclosure. Op de 
T-kruising met wandelpad rechtdoor. Het speelveldje 
oversteken naar de klinkerweg. Op de klinkerweg 
rechtsaf, loopt iets omhoog. Klinkerweg vervolgen tot 
ingang Panneland. Op de kruising met zandpad en 
het grijze routepaaltje nummer 8, linksaf richting in-
gang Oranjekom/Oase. 

 
Als u op de kruising bij ingang Panneland rechtdoor de 
Waterduinen uitloopt, ziet u Boshut ’t Panneland. 
 
Voor route 10,5 km ga naar punt 14 

Vervolg route 16,6 km 

8. Bij de kruising van waterwegen, rechtdoor. Verderop 
bij de bocht linksaf de klinkerweg langs het water ver-
volgen. 
 

9. Eerste pad rechtsaf, dit begint half verhard en wordt al 
snel een graspad, weer langs het water. Negeer eer-
ste afslag over het water. Daar waar het water zich in 
een bocht verbreed heeft u rechts uitzicht op de Zwa-
nenplas en links het Witteveldkanaal. Na deze water-
bocht, negeer de afslag en blijf het pad rechtdoor, 
rechts langs het water vervolgen tot aan de kruising 
van klinkerwegen. Hier linksaf. De weg loopt iets om-
hoog, met fraaie uitzichten. 

 
10. Klinkerweg blijven doorlopen (afslagen negeren), door 

een dichtbegroeid deel met naaldbomen en doorlopen 
tot aan waterkruising. Vlak voor de waterkruising, 
linksaf, het pad op, langs het Kromme Schusterka-
naal. 

 

Op kruising met halfverhard pad linksaf, omhoog. Na de 
bocht naar links, links aanhouden, langs het  ijzeren hekwerk 
aan uw linkerhand, doorlopen over graspad langs het water. 

 
11. Bij houten brug met ijzeren leuning rechtsaf het water 

oversteken. Verderop tussen voorraadwater doorlopen 
tot aan een T-splitsing bij het Nieuw Kanaal. Iets 
rechts aanhouden en meteen op de waterkruising met 
ijzeren stellage in het water, rechtdoor. 

 
Op de kruising met een klinkerweg, het grijze routepaaltje 
nummer 9 en links een stenen schuilplek, rechtdoor rich-
ting De Zilk. Na twee flauwe bochten linksom en rechtsom, 
het eerste onverharde pad vóór het blauwe routepaaltje, 
linksaf. Dit is een meanderend, omhoog en omlaag lopend 
pad. 
 
12. Verderop kruist u het ruiterpad. Op de kruising 

rechtsaf, de rode paaltjesroute volgen. Op volgende Y-
kruising met pad, linksaf, nog steeds de rode paaltjes-
route. 

 
13. Het pad wordt een stuk een klinkerweg. U passeert 

een bankje. De klinkerweg gaat weer over in een onver-
hard pad. De afslag van de rode paaltjesroute negeren, 
rechtdoor blijven lopen. Langs nog een bankje. 

 
Door blijven lopen langs een gecombineerd rood-blauw 
paaltje, richting ingang Panneland. Op de kruising bij deze 
ingang en met het grijze routepaaltje nummer 8, het zand-
pad rechtdoor wandelen. 
  
Vervolg beide routes 

14. Het ruiterpad kruisen. U loopt langs een bankje op de 
Beukenlaan. Op de Y-splitsing rechts aanhouden, rich-
ting het volgende bankje. Op splitsing linksaf op het 
half verharde pad parallel aan de waterloop. Door het 
bos, ruiterpad kruisen en doorlopen tot het beginpunt, 
ingang Oranjekom/Oase. 

 
Deze route is gemaakt in samenwerking met het blad 
Touractief. 
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