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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Noordstraat
Noordstraat 47
4328 AK Burgh-Haamstede
Coördinaten: 51°41'60" N   3°44'33" E

Horeca:
In centrum

Strandpaviljoen De Buurman
Kloosterweg 2
4328 GA Burgh-Haamstede

Honden: niet toegestaan

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 278

1. Loop de bomenrijke winkelstraat in (Noordstraat, staat verder-
op). In centrum passeert u ingang van slot Haamstede, neem 
daar een kijkje. Direct na kerk RA (Weststraat), gelijk schuin RA, 
pleintje over en schuin LA paadje in waarmee u langs kasteel 
(rechts van u) komt. Na Bewaerschole LA (klinkerpaadje) en op 
weg RA (u bent weer op Weststraat). Op pleintje na huisnr 60 
scherp RA (Moolweg). Na paar honderd meter, even voor flauwe 
rechterbocht LA, schelpengruispad met links graslanden en wat 
verderop rechts duingebied waar u met wat bochten geruime tijd 
langs blijft lopen: onderweg gaat u in rechterbochtje bij huis even 
over wat klinkers. Na 1km komt pad van links. Enkele meters 
daarna, bij knooppunt 45 RA klaphekje door en schuin naar links, 
breed graspad met groen en wit dat u gaat volgen. Na wat boch-
ten RD witte route (met ook pijltje 61) volgen. Loop dit brede pad 
van dikke km helemaal uit. Onderweg ziet u enkele wit/rood-mar-
keringen en gele pijltjes, laatste stuk ziet u rechts bosrand en 
gaat een keer een klaphekje door.
 
2. Aan einde bij knooppunt 61 RA en loop pad helemaal uit,  
1e deel is van betonplaten en 2e deel na pompstation stijgend 
klinkerwegje. Aan einde voor uitkijktoren LA, zandpad. Aan einde 
van afdalinkje RD over smal steil paadje verder afdalen naar 
bosmeer en strak daarvoor RA. Bijna aan einde van dat meer 
maakt uw pad flauwe rechterbocht bos in. Na klim linkerbocht  
met pijltjes volgen, negeer smal rechter zijpaadje.  

Na het gezellige centrum van Haamstede (met een prachtig slot) maakt u 
over landweggetjes en graspaden een prachtige wandeling langs en door 
open duingebied, gevolgd door een lekkere boswandeling. Na een paar 
kilometer over het strand (met ook een stukje naaktstrand) gekuierd te 
hebben wandelt u over stille slingerpaden door halfopen duingebied en 
over een schelpenpad door kleinschalig landschap weer naar de bushalte. 

Aan het einde van deze tocht wandelt u twee keer (samen ruim 1 km) langs 
een drukke weg: geen onaangename verrassing meer na het lezen van dit.
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Na kort klimmetje op breder pad LA. Op vijfsprong haaks RA,  
smal pad met geel pijltje. Aan einde van dit leuke slingerpad 
(laatste stukje is steile afdaling) op brede bosweg RA en blijf deze 
volgen. Eenmaal in open duingebied op kruising na duinmeertje 
links van u, bij houten huisje RA bos in. Kort daarna linkerzijweg 
negeren. Na een linkerbocht loopt u langs bos- en duinrand en 
blijf daar dit pad volgen.
 
3. Na strandbord '7. Domeinen 4' RD, duin op en af en op strand 
RA. Na ruim 1½ km passeert u vage duinovergang, u blijft hier op 
strand. 1km daarna (daar is ’s zomers strandpaviljoen, ’s winters 
alleen 'onderstel') naar rechts strand verlaten en duinovergang 
over. Tijdens geleidelijke afdaling, nog 50m voor laag infopaneel 
en bankje met vuilnisbak LA, smal duinpaadje (goed opletten, 
paadje is achter struiken moeilijk te zien). Loop leuk slingerpaadje 
van 1km helemaal uit, onderweg na 300m vaag rechter zijpaadje 
negeren. Aan einde op betonplatenwegje LA en al na 20m op 1e 
paadje RA, zelfde soort paadje als waar u net vanaf kwam en loop 
ook dit (500m) uit. Aan einde op betonplatenwegje RA, u maakt 
gelijk flinke klim (boven zijn bankjes). Na witte slagboom kruis-
punt LA, brede asfaltweg met parkeerstrook (Strandweg, na 
rechterbocht Badweg). Aan einde LA (drukke Kloosterweg).
 
4. Na dikke 500m passeert u bij linkerzijweg bord Burgh-Haam-
stede. Even opletten, 200m daarna LA, walletje over, schuin naar 
rechts schelpengruispad opgaan en blijf dit pad volgen, maakt 
flink wat bochten. Op T-kruisinkje voor grote eik (met ruim 100m 
daarachter bebouwing) LA, bospad met na 100m rechter- en kort 
daarna linkerbochtje, daarna langs gaashek (l). Bij bunker links 
van u (’s zomers achter vele groen moeilijk te zien) RA. Na 
rechterbochtje bij stukje muur groot langwerpig grasveld langs 
rechterzijde oversteken, richting sirenepaal en loop daar naartoe. 
Bij die paal RD (Westerenban). In rechterbocht bij lantaarnpaal 
586 LA, paadje van 100m. Aan einde daarvan op asfaltwegje RA 
en aan einde daarvan ook RA (Vroonweg).  

Aan einde LA (Kloosterweg), ga rechts van weg op tegelwandelpad 
lopen. In linkerbocht van die weg maakt pad flauwe rechterbocht 
en staat u vlot bij de bushalte.
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