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Praktische informatie:

Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte De Ruy
De Ruy, Oostvoorne
Coördinaten: 51°54'51" N   4°6'16" E

Horeca:
't Wapen van Marion
Zeeweg 60
3233 CV Oostvoorne

Paviljoen De Meidoorn
Duinstraat 16a
3235 NK Rockanje

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1307/1391

1. Zoek blauw ANWB-bord 'Strand' op en ga daar RA de Stations-
weg in. Na huisnr 24A/B (dat is kort na AH) RA (Mildenburglaan). 
Tegenover huisnr 9 LA (Landgoed Mildenburg) en op 1e pad RA. 
Na infopaneel (bij muurtje) in rechterbocht op 2e pad LA, volg 
tegels onder grote luifel en na linkerbocht rechte eikenlaan.  
Aan einde van laan op vijfsprong bij paaltje 11 RD, wat stijgend 
pad. Bijna bovenaan op 1e pad (met groene pijl) RA, blijf pad 
volgen, maakt onderweg linkerbocht. Op driesprong met naar 
links gaande trap RA. Op parkeerplaats RD en daarna op trottoir 
RA langs 't Wapen van Marion. Aan einde van trottoir RD trap af, 
brede grasweg. Na wat bochtjes op 1e grasweg LA en blijf deze 
1km, slingerend door moeras- en rietland, volgen. Na slootdam  
op kruising met grasbaan iets naar links RD. In flauwe linkerbocht 
ziet u rechts ('s zomers bloemrijke) natte duinvallei. Na linker-
bocht wordt grasweg betonplatenpad. 

2. Vóór picknickbank RA, gras en asfaltwegje oversteken, tussen  
2 rood-witte paaltjes door, weer asfaltweg oversteken en aan de 
overkant RA, ruiterpad langs die weg. Na ca 100m schuin LA, 
ruiterweg met loop- en mountainbikestrook (denk dus aan de 
ruiters en fietsers). Verderop passeert u achterkant van horeca 
'De Duinrand'. Na einde pad en nog stukje asfalt tegenover Aw LA 
en veerooster over. Na ruim 50m op 1e pad RA. Loop smal, min of 
meer recht pad van ruim 1km uit (met nat weer hier en daar even 
om grote plas 'struinen'). Aan einde bij hek LA (hier RA kunt u een 
kijkje nemen op strand en slikken). 

Na het gezellige centrum en het statige landgoed Mildenburg maakt u een 
zeer afwisselende wandeling door het moerassige Groene Strand (met een 
orchideeënrijke natte duinvallei), de bijzonder florarijke Duinen van Oost-
voorne (met de mogelijkheid even naar het strand en de slikken te lopen)  
en het fraaie landgoed Strypemonde.  
Na bezoekerscentrum Tenallaplas (en horeca De Meidoorn) wandelt u over 
prachtige binnenduinbospaden, weer door landgoed Mildenburg en via het 
dorpscentrum weer naar de bushalte.
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Blijf dit schelpenpad (met later rechts prikkeldraad en ruiterpad) 
kleine km volgen. Bij infopaneel RA, klaphekje door en ruiterpad 
oversteken. Na 500m op kruising bij poeltje RA. Blijf dit halverhar-
de soms grassige pad ruim 1km volgen, na recht stuk maakt u 
flink wat S-bochten en daarna wat flauwere. Na die km (dus let 
op) op 1e pad LA, smaller pad met na 10m rechterbochtje en 
grassig wordend door halfopen duinen en laag bos. Na kleine 
500m op omgekeerde Y-splitsing links aanhouden. Na ruim 300m 
(onderweg uitkijkpunt Breede Water), na klaphekje, verdergaan 
over soms zanderig pad door kaal duingebied, volg even NM-paal-
tjes met geel/blauw schildje. 

3. Na ca 300m op duidelijk herkenbaar breed pad LA richting 
bosrand in de verte, let daarop. Na ruim 100m op kruising RD 
richting bosrand. Eenmaal in bosrand LA, rechts ziet u gaashek. 
Op 1e kruising RA, rechts gaashek en blijf daarlangs. Na 300m 
passeert u een hek en wordt pad eerst halfverharde weg en 
daarna asfaltweg. Let op: 500m daarna in rechterbocht bij huisnr 
7 LA, bosrandlandweg met rechts grasland. Na rood bord 'Strype-
monde' op 1e pad RA. Bij 2 slootkruisingen RD en voor grasland 
LA. In bos op 1e kruising RA, na 100m en linkerbocht loopt u weer 
langs grasland. Na 200m, voor bordje 'Geen Toegang', LA bos in. 
Aan einde RA en na 10m LA. Aan einde van pad RA en loop pad 
(eerst links en daarna rechts van bossloot) met zeer ruime linker-
bocht uit. Op asfaltwegje LA en in linkerbocht RA. Na circa 200m 
op Y-splitsing RA, smal kronkelend paadje, verderop langs hoog 
gaashek (r). Aan einde op halfverharde weg RA. In flauwe rech-
terbocht LA (Duinen van Oostvoorne), smal paadje. Op schuine 
kruising RD, links ziet u Tenellaplas. Bij bezoekerscentrum Tenel-
laplas op hoek LA, betonplatenpad. In rechterbocht daarvan (bij 
brievenbus huisnr 16) LA, na 10m RA (wit/rood) en na flauwe 
linkerbocht verderop metalen hekje door. Blijf dit pad kleine km 
volgen, sla onderweg geen zijpaden in.
 

4. Op duidelijke kruising met halfverhard pad RA. Op kruising met 
betonplatenwegje RD (wit/rood) langs poelen. Na 500m bochtig 
en zanderig pad op kruising RD, pad met wit/rood, rechts ziet u 
duinhuisje. In bos rechterzijpaadje negeren. Op kruising op 
schelpenpad RA (wit/rood). Na 50m in linkerbocht schuin RA, 
stijgend zandpaadje met wit/rood en loop dat paadje uit.  
Na klaphekje op klinkerwegje LA. Op asfaltweg RA en na 10m LA 
(Kaapduin). Loop dit flink bochtige pad helemaal uit, onderweg 
zijpaadjes negeren en bij zandplek (met 2 rechter zandzijpaden) 
met linkerbocht meegaand wit/rood volgen. Op kruising RD (u 
volgt wit/rood niet meer), daarna maakt pad weer wat bochtjes. 
Aan einde op weg RA. Tegenover B en B van Marion LA (Landgoed 
Mildenburg). Op kruising na bossloothoek scherp RA. Loop dit pad, 
eerst langs sloot en daarna consequent achterlangs huizen, van 
1km helemaal uit. Na slagboom RA en op kruising LA. Aan einde 
LA naar de bushalte.
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