Het Tientje van Waternet 10 km
Start: ingang Oranjekom/Oase.
Met deze pittige route, die voor een groot deel over avontuurlijke struinpaadjes en wildsporen gaat, ontdekt u het
afwisselende duinlandschap van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Soms moet u avontuurlijk uw eigen weg vinden
zonder duidelijk zichtbaar pad. De wandeling zit vol variatie: dichte bossen, open vlaktes, kanalen en uitzichtpunten
wisselen elkaar af.
U komt langs het bezoekerscentrum, het Museumduin, krijgt een indrukwekkend uitzicht vanaf een hoge duintop,
ontdekt de struinroute over het Eiland van Rolvers en het pad langs de fraaie Oosterduinrel. Damherten komt u zeker
tegen en misschien komt u oog in oog te staan met een vos of spot u een ijsvogel.

1. U loopt ter hoogte van Uitspanning De Oase naar het

Sla rechtsaf en loop over deze klinkerweg omhoog tot het

toegangshek van de Waterleidingduinen. Na het

houten hek met klaphek. U wandelt rechtdoor over het

wildrooster volgt u iets verderop schuin rechts het

graspad, verderop loopt u langs de hoge ingangen van

houten vlonderpad tot het bezoekerscentrum.

twee bunkers links.

Het bezoekerscentrum is gevestigd in een voormalig

Deze bunkers zijn tussen1940 en 1941 door de

pompstation. Dit art-decogebouw uit 1931 is in 2008

Nederlandse overheid, met toestemming van de Duitse

geheel gerenoveerd. Binnen zijn door een glazen

bezetter, gebouwd voor kunstwerken van een aantal

vloerplaat de oude pompen en buizen in de kelder te zien.

musea als beschermend onderkomen tegen mogelijk

Bij de informatiebalie, in de vitrines en op de

oorlogsgeweld. De hoge deuren waren nodig om grote

beeldschermen is meer te zien en te horen over de

schilderijen onbeschadigd naar binnen te brengen. De

geschiedenis van de Waterleidingduinen.

bunkers zijn tot 1942 gebruikt. Daarna werd de dreiging
van een invasie te groot en zijn de kunstschatten

Ga via het vlonderpad rechtsaf de klinkerweg op en neem

overgebracht naar de Pietersberg in Limburg. In 1943 zijn

het eerste pad schuin links naar de brug. U steekt het

de bunkers toch weer korte tijd opnieuw gebruikt als

kanaal over en wandelt linksaf. Volg het eerste zijpad

onderkomen voor kunstvoorwerpen. Dit duingebied heet

schuin naar links tot de bank. Het pad buigt naar rechts,

daarom het museumduin.

soms moet u over een boomstronk stappen of er even
omheen lopen. Loop door over dit eenmanspaadje met het
water steeds links van u, tot de klinkerweg.

Steek het klinkerpleintje naast de tweede bunkeringang
over en kies rechtdoor het eenmanspaadje de bosrand in.
Het slingerpaadje gaat even verder op en neer. Uiteindelijk

2. Steek over naar het zandpad. U loopt verderop langs

stuit u op een forse omgewaaide boom. Ga er onderdoor.

een groep omgewaaide bomen en komt uit op een

Let op: sommige takken steken verraderlijk uit. Even

breder pad. Ga schuin naar links. Ongeveer 20 m na

verder buigt u met een haakse bocht mee naar links.

de bank rechts van u neemt u het paadje schuin links
langs het stalen PTT bordje. Volg dit pad tot u uitkomt
op weer een klinkerweg.
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3. Volg het stijgende pad. Het wordt smal en kronkelt

Wandel over het achterliggende smalle eenmanspaadje

tussen een paar omgewaaide bomen door verder

en houd het water aan uw linkerhand. Het paadje buigt na

omhoog. Neem na de laatste omgewaaide boom het

200m vanzelf iets naar rechts een bosje in. Na dit bosje

slingerende zandpaadje recht voor u.

loopt u linksaf langs het open veld naar de groep berken.

Houd telkens zoveel mogelijk rechtdoor aan, op en

U struint na deze boomgroep schuin links weer terug naar

neer over de hoogste rechter duintoppen met de

het water.

brede laagvlakte steeds aan uw rechterhand.
Sla rechtsaf en wandel op enige afstand langs dit water. U
U heeft op deze duinrug een schitterend uitzicht over de

passeert verderop rechts van u een ‘bomenkerkhof’. Bij

duinen. In de verte ziet u Zandvoort liggen.

een duindoornstruweel neemt u het wat verborgen paadje
rechtdoor.

Na de laatste duintop begint de slotafdaling. Halverwege
deze afdaling buigt u op de zandige Y-splitsing naar rechts.

Uiteindelijk stuit u op een ondoordringbaar

Daal verder af, even verderop tussen wat bomen door, en

duindoornstruweel. Voor deze duindoorns volgt u haaks

houd daarna iets links aan. U volgt het brede zandpad tot u

naar rechts het verscholen slingerpaadje tot u verderop

op een klinkerweg uitkomt. Loop naar het kanaal en steek

een fraaie vennetje ziet. Houd links aan. Het paadje wordt

hier over. U passeert een bankje en volgt het hoofdpad, dat

iets verder een door voetstappen gevormd

verderop een karrenspoor wordt, tot de kruising bij het

eenmanszandpaadje. Loop verderop links half om het

Vliegermonument.

grasduintje heen. Via het overstapje gaat u over de
afrastering.

4. Ga rechtsaf, eerst door het bos en vervolgens na een
ruime S-slinger over een klinkerplek (een voormalig

6. Wandel naar eigen keuze over de rechter- of

wildrooster). Blijf op het hoofdpad, dat verderop een

linkeroever van het kanaaltje aan uw rechterhand tot

zeer ruime U-bocht naar links maakt, tot u stuit op wat

het einde van het water. Loop rechtdoor over de dam

klinkerresten van een voormalig wildrooster. U struint

naar de klinkerweg. U steekt over naar het zandpad in

20m scherp naar rechts, iets omhoog, en loopt daarna

lagere deel tussen de duinen. Wandel rechtdoor, kruis

schuin links naar de open zandplek. Daal af naar het

het ruiterpad en loop door het bos tot voor de

kanaal. Wandel rechtsaf naar het smalle betonnen

speelweide. U ziet hier het hekwerk staan van een

bruggetje. U gaat erover en kiest aan de overkant na

exclosure. Het bordje bij het rooster geeft hierover

25 m op het heuveltje het pad naar rechts. Volg het

informatie. Ga linksaf naar de T-splitsing.

slingerpad circa 200 m. Daal dan rechts af naar het
water. U volgt de oever met het Zwarteveldkanaal

Naast de bomenrij links langs de klinkerweg heeft vroeger

rechts van u helemaal tot aan de kruising waar u het

duinboerderij Panneland gestaan. De speelweide was

grijze routepaaltje nummer 19 ziet. Kies de

toen een weiland van de boerderij. Achter het hekwerk

klinkerweg voor u en wandel met het water (Van

van de exclosure ziet u contouren van vroegere akkertjes.

Lennepkanaal) aan uw rechterhand tot vlak na het

Als u goed kijkt ontdekt u in de bast van een van die grote

dwarskanaal. Schuin links ziet u een lage afrastering.

bomen links aan de klinkerweg op ruim 1 m hoogte een

5. U stapt over deze afrastering.
U betreedt nu het Eiland van Rolvers. Dit fraaie
duingebied behoorde vroeger bij de duinboerderij van de
familie Rolvers. De boerderij is al lang geleden
afgebroken. Daarna was dit gebied vele jaren niet
toegankelijk. Inmiddels is het voor avontuurlijke
wandelaars opengesteld. Er zijn hier dan ook geen brede
wandelpaden.
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vrijwel ingegroeide ijzeren ring. Hier werden vroeger de
paarden met de teugel aan vastgemaakt.
U volgt de klinkerweg naar rechts tot voor het wildrooster
bij ingang Panneland.
Voor een bezoek aan de uitspanning Boshut ‘t Panneland
loopt u even rechtdoor de Waterleidingduinen uit.

Sla voor uitgang Panneland linksaf en wandel ruim 500 m
tot de kruising met het ruiterpad.
7. Ga naar rechts dit ruiterpad op tot na het water. U
slaat linksaf en volgt voortdurend het pad langs de
beek, ook als het hoofdpad met kiezelsteentjes schuin
naar rechts afbuigt.
Hier was vroeger een breed waterwinkanaal. Nadat het
kanaal zijn functie had verloren is het omgevormd tot
deze duinbeek, de Oosterduinrel, met natuurvriendelijke
oevers en vennetjes.
Wandel steeds rechtdoor en loop aan het eind via een
klimmetje tot op de klinkerweg. Ga rechtsaf terug naar de

Het Tientje van Waternet is tot stand gekomen met dank

ingang Oranjekom/Oase, eindpunt van deze wandeling.

aan de routemaker René de Jong van mooisteroutes.nl.
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