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Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Posthuys
Postweg 4
8899 BZ Oost-Vlieland
Coördinaten: 53°16’6” N   4°58’12” E

Horeca:
Hotel Posthuys Vlieland
Postweg 4
8899 BZ Oost-Vlieland

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1145/2588

1. Keer rug naar bushaltebordje, ga RA en op asfaltwegje bij 
Ap21753 ook RA, in flauwe linkerbocht ziet u dan rechts van u het 
Posthuys. Tijdens afdaling, nog in flauwe rechterbocht, op 2e pad LA, 
grasweg met lage slagboom, geel/rood-markering en bordje Kroon’s 
Polders. Na 1½ km (halverwege moet u bij waterinlaat even dijk af en 
op) op kruisinkje bij wat duintjes, waar geel/rood naar rechts gaat, 
LA, graspad met in rechterbocht groot bord 'U nadert hoogwater-
vluchtplaatsen enz.'. Na lage duinenrij maakt grasweg rechterbocht. 
Na ca 1km wordt grasweg vager en vager en soms zelfs onherken-
baar, blijf daar tussen slikplaten en iets hogere begroeide rechterdeel 
lopen. Gaandeweg ziet u schuin links voor u aan rand van slikplaten 
heel groot hoog wit bord waarvan rechterpaal hoger is dan bord zelf 
(daar kan vanwege schietoefeningen rode vlag of rode bol aanhan-
gen). Houdt dit bord in de gaten: gaandeweg naar dit bord (u hoeft er 
niet naartoe te lopen) ziet u naar rechts een paar kreekjes door wat 
ruig gebied in richting van lage dijk gaan. In de buurt van die kreek-
jes, of bijna op punt waar u dat bord bijna haaks over uw linker-
schouder ziet, RA en struin padloos naar die lage dijk.  

Gelijk nadat u de bus bent uitgestapt, of bij het Posthuys uw (huur)fiets 
heeft gestald, wandelt u door de fantastische natuur van dit prachtige 
Waddeneiland. Het eerste deel gaat over een dijk met uitzicht over de 
slikplaten van de Waddenzee en de bijzonder vogelrijke Kroon’s Polders, 
een beschermd natuurgebied waar u niet in mag, maar wel regelmatig een 
spectaculair uitzicht over heeft. 

Daarna volgt een avontuurlijk, praktisch padloos stuk langs en deels over 
de buitendijkse slikplaten en gorzen. Hier en daar kuiert u langs een kreekje 
en moet u daar misschien overheen stappen; het kan zijn dat daarvoor de 
schoenen even uit moeten. 

Over prachtige, met struiken omgeven slingerpaadjes door jonge duinen 
wandelt u naar - en dan twee kilometer over - een stuk strand waar het zelfs 
in het toeristenseizoen uitermate stil is. 

Het tweede deel loopt over grassige duinpaadjes en door een prachtig bos 
naar een oude eendenkooi, waar u omheen kuiert. Na de duin-, gras- en 
struinpaden strak langs de Waddenzee gaat u over een stukje asfaltweg 
weer op weg naar het Posthuys.
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4. Na dit rondje vlonder van begin over en bij infobord op grasweg 
waar u net vanaf kwam RA. Loop grasweg uit, onderweg bij huisje 
links blijven aanhouden. Op kruising met asfaltweg RD, volg paadje 
waarmee u voor u liggende duinrand opklimt. Boven RA en loop dit 
hoge duinpaadje van ca 1km uit. Na kort afdalinkje op brede grasweg 
LA ri Waddenzee en even daarvoor op brede grasweg RA. Grasweg 
wordt verderop beetje RD-gaand vaag (misschien even naar zoeken) 
struinpaadje langs Waddenzee. Na 300m flink struinen op grasweg 
naar rechts verdergaan richting vogelkijkhut. Nabij die hut op schel-
penpad RA en aan einde daarvan op asfaltweg LA. Blijf asfaltweg flink 
stuk volgen en let op linkerbocht waarin u rechts bankje + vuilnisbak 
(aan weg) en picknickbank (grasplekje in bos) ziet. Hier LA bos in, 
loop pad van 300m helemaal uit, pad maakt onderweg 2 rechterboch-
ten. Aan einde op asfaltweg LA, hierover bos uitlopend ziet u bijna 
gelijk het Posthuys met de bushalte.

Hoe en vanaf welk punt u daar naartoe loopt maakt niet zoveel uit, er 
zijn hier immers geen paden, als die kreekjes met water gevuld zijn 
moet u er misschien even omheen lopen of er overheen stappen.

2. Zorg er voor dat u naar die lage dijk loopt, strak daarvoor komt u 
uit op duidelijk graspad en ga daarop LA, mogelijk ziet u gaandeweg 
geel/rood-markering. Waar die dijk naar links buigend duintjes 
worden, gaat pad RD die duintjes over, wordt daarna kronkelend 
zandpaadje. Loop paadje van ruim 1km uit. Aan einde op klinkerweg-
je LA. Direct na gebouwen van Cavalerie Schietkamp, in rechter 
asfaltbocht, RD, klinkerwegje richting duinen. Na duinovergang op 
strand RA, volg strand ca 2km. Na die 2km, kort na strandpaal nr 
43-22, naar rechts strand via duidelijk zichtbare duinovergang 
verlaten. Beneden klinkerweg vervolgen. Ongeveer 100m na Ap 
21752 op 1e brede graspad LA bos in (hier rd komt u bij Posthuys). 

3. 100m daarna, voor bosrand met slagboom, LA (geel/rood).  
Blijf slingerend paadje langs duin- en bosrand volgen, paadje duikt  
na 500m met rechterbocht bos in. Eenmaal zo’n 200m in dat bos 1e 
linkerpad met geel/rood negeren, ga daar RD. Na laag heuveltje op 
X-kruising (daar ziet u schuin naar links heideveld) rechts aanhouden, 
volg breed grassig pad dat gelijk met rechterbocht weer bos indraait. 
Na ruim 100m op driesprong LA, breed grassig pad met wat flauwe 
bochten en flinke linkerbocht. Aan einde van recht stuk (dat is kort  
na van rechts komend pad), op driesprong RA (geel/rood), bosrand-
paadje. Na 500m aan einde (onderweg rechterpad negeren) op brede 
grasweg RA (geel/rood), negeer ook nu rechterpad. Na linkerbochtje 
op asfaltweg LA. Na 300m bij houten hek op 1e grasweg LA duinge-
bied in. Na ruim 500m, door bosrand lopend, bij infobord 'Oude Kooi' 
RA via vlonder kooibos in. Kort daarna op driesprong voor wal RA. 
Loop tegen klok in volledig rondje om omwalde kooiplas. Onderweg 
gaat u enkele vlonders over en kunt u af en toe een blik op de 
kooiplas werpen. Waar u keuze heeft laag of hoog pad te volgen, is 
die keuze aan u: beide paden komen weer bij elkaar. 
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