
Wandelroute De vrije wandelaar  13,5 km

AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

START: INGANG PANNELAND

Deze wandelroute is gemaakt door de Vrije Wandelaar.

1.  Sla na de ingang bij routepaaltje 8. “Panneland” 
linksaf, zandpad op. Na circa 1 kilometer, waar 
klinkerweg afbuigt naar rechts, rechtdoor over 
zanderige rechteroever van het Oosterkanaal. 
Smal bruggetje ter hoogte van het pomp station 
negeren.

2.  Ter hoogte van de brede betonnen brug verlaat 
je het kanaal en op het klinkerpad, bij route
paaltje 10. “Vogelenvelderbrug”, vervolg je de 
route schuin rechts over een zandpad richting  
Langevelderslag. Na circa 400 meter, waar  
het pad zich opent naar een weidse vlakte, 
rechtdoor. Negeer afslag naar rechts met 
roodwitte aanwijzing op bankje. Na circa  
200 meter rechtdoor, negeer afslag naar  
links met roodwitte aanwijzing.

3.  Op viersprong, bij routepaaltje 12. “Haasveld” 
rechtsaf, klinkerweg op.

4.  Op viersprong, bij routepaaltje 11. “Marelberg” 
linksaf. De route gaat nu geruime tijd over een 
betonnen weg langs het Westerkanaal, lager 
gelegen aan rechterzijde.

5.  Bij routepaaltje 4. “Tilanuspad” rechtsaf,  
klinkerweg op.

Je kunt hier een uitstapje maken naar het strand, 
heen en terug in totaal 1,4 km. Daartoe linksaf slaan 
langs het rusthuisje. Verderop ga je via een klaphek 
de AWD uit, kruis het fietspad en loop rechtdoor 
het duin over, richting strandpaal 69.

6.  Op viersprong, bij routepaaltje 5. “Dam 9” 
rechtdoor. Na 50 meter linksaf naar het begin 
van een kanaal. Loop hier langs de rechteroever. 
Het oeverpad verlaat na enige tijd het kanaal 
waarbij je weer uitkomt op een Tsplitsing met 
de klinkerweg, sla daar linksaf.

Als alternatief kun je ook vanaf ‘Dam 9’ de klinker
weg rechtdoor blijven volgen.

7.  Bij routepaaltje 6. “Dam 4” rechtsaf enkele 
meters het klinkerpad op en vrijwel meteen 
rechtsaf steil afdalen naar het lager gelegen 
Nieuwe Kanaal, langs de kop van het kanaal 
naar de rechteroever. Vervolg de route langs  
de rechteroever. Na circa 300 meter op grazige 
viersprong linksaf. Na circa 100 meter linksaf 
klinkerweg op.

8.  Na circa 100 meter bij routepaaltje 7.  
“Pannelanderdam” rechtsaf klinkerweg op. Na 
700 meter ben je terug bij ingang Panneland. 

Kijk voor meer wandelroutes van de  
Vrije Wandelaar (in andere natuurgebieden)  
op devrijewandelaar.nl. 

Kijk voor meer wandelroutes en activiteiten op:
 waternet.nl/AWD

 amsterdamsewaterleidingduinen
 boswachterawd
 amsterdamsewaterleidingduinen
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