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Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Hoogduinweg
Hoogduinweg, De Zilk
Coördinaten: 52°18’01” N   4°32’40” E

Horeca:
Pompes Smikkelbar
Beeklaan 2
2191 AA De Zilk

Strandrestaurant Nederzandt
Langevelderslag 52 - 54
2204 AH Noordwijk

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1489/8317

1. Volg van kerk af lopend rechterkant van Hoogduinweg met 
rechts bebouwing. Verderop viaduct onderdoor (Joppeweg) en RD 
naar ingang Waterleidingduinen, loop door naar kaartautomaat en 
koop daar (alleen met pin) kaartje. Na kaartautomaat, direct na 
paaltje AWD (hierna pa genoemd) 14 schuin LA, volg vaag gras-
pad even langs parkeerplaats (l), loop niet per ongeluk parallel 
aan klinkerweg! Gaandeweg ziet u rechts een grote vlakte.  
Na lage duinpan maakt pad rechterbocht richting bosrand(hoek). 
Op stenig pad voor eiken randje LA, wat verderop loopt u langs 
eikenbos (r). Na ruim 200m op 1e pad RA dat bos in (zwart).  
Na enkel flauw bochtje op 1e duidelijke graspad RA en bos uit, 
volg pad langs bosrand (l), iets verderop linkerbocht daaromheen. 
Blijf langs bosrand (l), pad buigt met linkerbocht bos weer in en 
blijf daarin RD gaan (zwart). Even na bos maakt pad rechterbocht 
en komt door varenveld. Daarin op driesprong LA, gaandeweg  
ziet u links van u hek van zweefvliegveld. 

Het zuidelijke deel van de Amsterdamse Waterleiding Duinen heeft een  
veel opener karakter dan de rest van dit omvangrijke natuurgebied.  
Over de stilste zandpaden die daar zijn te vinden maakt u een pittige 
 wandeling waarmee u dat open karakter zeer nadrukkelijk te zien krijgt. 
 
Na acht kilometer komt u langs de (het hele jaar door geopende) horeca-
gelegenheden van de Langevelderslag. Na een lekkere strandwandeling  
van een half uurtje doorklieft u het gebied voor de tweede maal. De tocht  
is dan wat zwaarder, want u kuiert over supersmalle paadjes door vochtige 
duinvalleien, over soms mulle zandpaden en gaat een klein stukje zelfs 
bijna padloos struinen. De beloning voor dat alles is absolute stilte,  
prachtige vergezichten en het zien van talrijke damherten! 
 
Voor deze tocht is een goede conditie een pre en van stevige, liefst water-
dichte, schoenen zult u veel plezier hebben. De route is in het duingebied 
praktisch onverhard.
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2. Op de hoek daarvan, na de boom stambank, schuin RA, zand-
pad met flauwe rechterbocht. Loop dit pad van 500m uit, maakt 
verderop haakse linkerbocht. Aan einde op T-kruising bij boom-
stambank RA en na ca 100m kruising met pa13 RD. Blijf dit pad 
1½ km volgen, pad maakt onderweg bochten en komt door stukje 
bos. Op Y-splitsing met dikke zwarte waterpijp 24H251 LA. Loop 
dit pad van ca 2km uit, maakt onderweg bochten, komt langs en 
door bosjes. Aan einde op T-kruising RA, zandpad. Na kleine km 
op klinkers met links een Waternethek en weg bij pa15 RA, volg 
vaag zandpaadje. Na klaphek op de grote parkeerplaats RA, loop 
naar horeca van Langevelderslag en ga daar strand op. 
 
3. Op het strand RA. Na ruim 1km, even na strandpaal 73-500 
over 1e duidelijk herkenbare duinovergang (Afrit 28) strand 
verlaten. Kruising asfaltpad RD, schelpenpad, blijf RD gaan, 
verderop klaphek/ingang Waternet door. Goed opletten: ruim 
150m daarna (u bent aan het klimmen), ca 30m voor hoogste 
punt van pad, LA, volg smal paadje in midden van breed dal (in 
verlengde van paadje ziet u boven duintoppen hoogbouw van 
Zandvoort). Volg paadje aandachtig, is hier en daar vaag en komt 
zigzaggend door struikgewas. Bijna aan einde van dal loopt paadje 
aan linkerkant daarvan, waar dit dal eindigt schuin naar links over 
zandplek duin opklimmen. Boven ziet u voor u een ander dal met 
grote zandvlaktes en rechts beneden paadje aan rechterkant van 
dal, na afdaling moet u naar rechts dát paadje volgen. Aan einde 
(ook van dal) is er geen pad meer: maak een linkerbocht, volg 
brede zandbaan waarmee u rechts van u eerst verhoogde zand-
vlakte en aansluitend (ook rechts van u) middelhoog duin pas-
seert. Daarna padloos zo RD mogelijk blijven gaan: iets omhoog, 
boven aan overkant van zandplek zoeken naar RD-gaand voet-
spoortje, dat wordt iets verderop duidelijker, gaat naar beneden 
en door duinstruweel weer omhoog. Strak voor diep liggende 
duinpan LA, volg zandspoortje waarmee u met rechterbochtje 
smallere linkerzijkant die duinpan oversteekt en loop al  
struinend naar houten hek die u daar al voor u ziet. 

4. Daar voor draadhek RA, volg al struinend vaag pad langs dat 
draadhek. Na 200m bij toegangshek schuin RA en loop het mulle 
ruiterpad van kleine km uit, maakt bij zandvallei een linker- en 
rechterbocht. Aan einde op betonplatenwegje RA, wordt klinker-
weg met ruime linkerbocht. Op klinkerkruising met pa11 RA en na 
150m op het 1e (ruiter)pad LA. Na linkerbocht ziet u links in bos 
ruiterpicknickplek. Loop dit mulle ruiterpad (met vaak aan zijkan
ten harde loopspoortjes) van bijna 3km helemaal uit (verbaasd 
over volgen ruiterpad: wandelpaden door dit uiterst stille deel zijn 
hier niet, enkel een lange klinkerweg). Aan einde op klinkerweg 
RA en RD-gaand uitlopen. Aan einde (in bosje) achter bakstenen 
pomp  station via smal brugje kanaal over, trapje op, RA en loop 
paadje (mogelijk onderweg laag draadhek overstappen) langs 
kanaal uit, laatste stukje gaat door bos. Aan einde bij veerooster 
LA, volg duinweg met rechterbocht. Na 300m op 1e klinkerweg 
RA, wordt halfverhard. Na 1km aan einde LA gebied verlaten en 
na viaduct RD naar bushalte. 
 
Even na de bushalte is richting van kerk links een cafetaria.
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