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Wintergastenwandeling 7,5 km 
Start: ingang Panneland 

In de winterperiode ontvangen de plassen en kanalen van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) grote aantallen 
gevleugelde gasten. Deze wintervogels komen vanuit de koude noordelijke streken om in het altijd open water van de 
AWD te overwinteren. Deze wandeling gaat langs kanalen, met diverse struinmogelijkheden om dichter langs een 
oever te wandelen. Halverwege is een uitstapje naar de Zwanenplas. Deze drukbezochte plas is voor de wintergasten 
een heerlijke B&B. Dus verrekijker mee! 

1. Loop na ingang Panneland rechtdoor over de klinker-
weg (Pannelanderweg) naar het Nieuw Kanaal. Bij de 
T-splitsing linksaf (bij routepaal 7). Hier rechtsaf de
dam van het Nieuw Kanaal oversteken en rechts langs 
de sloot lopen. U wandelt hier langs de Donderhoek. 
Voor de bocht aan het eind, naar rechts richting de 
kop van de toevoersloot, hier linksaf langs de rechter-
oever doorlopen tot aan het klinkerpad. 

Langs deze toevoersloot is eind 2022 een natuurvriende-
lijke oever aangebracht. De oever is op een aantal plaat-
sen afgegraven en daarmee natuurvriendelijk ingericht. 
Dat is gunstig voor planten, dieren en insecten die houden 
van een vochtige grond en omgeving. Als het te nat is om 
strak langs het water te lopen, kunt u iets verderaf van de 
oever op een wat hogere helling langs het water lopen. 

2. U komt uit op een klinkerpad (op een kruispunt van 
kanalen). Hier linksaf, het klinkerpad volgen, met een 
bocht naar rechts en meteen weer links, langs het Van 
Lennepkanaal.   

Het Van Lennepkanaal dat in 1956 is omgebouwd tot toe-
voersloot van infiltratiewater, loopt hier langs het Eiland 
van Rolvers, waar in vroeger jaren boerenbedrijvigheid is 
geweest. Ook hier is langs het kanaal een natuurvriende-
lijke oever ingericht.  

3. Bij de eerste afslag naar rechts, aan de rechterkant 
van het kanaal lopen. Bij een ruime bocht naar rechts, 
waar het kanaal zich verbreedt, kiest u een struinpad 
naar rechts. Als u hier naar boven loopt ontvouwt zich
voor uw ogen de prachtige Zwanenplas, met grote
zichtlijnen naar links en rechts. U kunt hier ook een 
stukje afdalen naar de oever van de plas. 

De Zwanenplas is een geliefde en drukbezochte plek voor 
watervogels die hier vanuit de koude noordelijke streken 
komen overwinteren. In de winter is dit een prachtige plas 
om grote groepen krooneend, brilduiker en zaagbek te  
bewonderen. Ook voor de sierlijke wilde zwaan is het  
waterrijke duingebied een heerlijke B&B. 

4. Na dit uitstapje loopt u terug naar waar u was afgesla-
gen bij het brede stuk van het kanaal (de Waterdel-
len). U gaat hier rechtsaf nog steeds langs het brede
stuk, linksaf bij de dam en weer linksaf om aan de an-
dere kant van het water verder te lopen. Met de bocht
mee naar rechts. Bij het houten bruggetje met ijzeren
leuning deze oversteken. Langs dit pad passeert u
een eerste kanaal, met mooi uitzicht links en rechts.
Doorlopen tot aan het tweede kanaal (Nieuw Kanaal).

5. Bij het Nieuw Kanaal, linksaf en meteen schuin linksaf.
Hier wandelt u over de Kippendellen, met diverse
doorkijkjes naar de kanalen. U kunt hier ook struinend
van het pad af om dichter bij de oevers te komen. Als 
u weer terugkeert op het zandpad, komt u uit op een
klinkerpad.

6. Op het klinkerpad rechtsaf en bij het Nieuw Kanaal
linksaf. Bij de dam rechtsaf. U kunt hier rechtdoor lo-
pen door het zand, langs de exclosure en over het
speelveld. Of u kiest voor de verharde Pannelander-
weg, terug naar ingang Panneland.
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