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Deze wandeling laat je genieten van prachtige 
vergezichten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  
In 30 kilometer krijg je van alles wat: duin, heide, 
strand, bos en water. Je loopt met de klok mee  
(linksom), als je tegen de klok in wilt lopen (rechtsom) 
klik dan hier. Je kunt bij elke ingang starten.  
De ANWB paddenstoelen kunnen je helpen om de 
juiste route aan te houden.

Eten en drinken
•  1. Ingang Oase: uitspanning De Oase, open dagelijks  

10.00 - 20.00 uur
•  2. Ingang Vogelenzang: pannenkoekenrestaurant  

’t Panneland, open wo t/m ma 10.00 - 19.00 uur
•  3. De Zilk - Noordwijkerhout: Café Restaurant de Ruigen-

hoek, open dagelijks 9.30 uur
•  4. Noordwijkerhout: pannenkoekenboerderij  

Langs Berg en Dal, open dagelijks 10.00 - 21.30 uur,  
zat en zon vanaf 9.00 uur

•  5. Ingang Langevelderslag: verschillende restaurants, 
sommige hele jaar open

•  6. Boulevard Zandvoort: verschillende restaurants,  
sommige hele jaar open

•  7. Ingang Zandvoortselaan: pannenkoekenhuis  
De duinrand, dagelijks open 11.00 t/m 20.30 uur
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Wandelroute Rondje duin 30 km

WANDELROUTE RONDJE DUIN LINKSOM

Ingang Oase
Bij de ingang staat uitspanning De Oase (1). Loop richting 
ingang Vogelenzang over de oude strandwallen of langs de 
Oosterduinrel.

Ingang Vogelenzang
Hier is pannenkoekenrestaurant ’t Panneland (2) te vinden. 
Loop richting ingang De Zilk. Je ziet schapen grazen en in 
het voorjaar de bloeiende bollenvelden.  

Ingang De Zilk
Loop door de ingang het duingebied uit, ga onder het 
viaduct door en volg het fietspad naar Noordwijkerhout tot 
Café restaurant De Ruigenhoek (3). Loop onder het viaduct 
door en volg het fietspad naar Noordwijkerhout. Ga voor het 
wildrooster door het voetgangershekje het gebied in. Je komt 
langs de in augustus bloeiende hei. Houd het raster aan je 
linkerzijde. Zo loop je om het zweefvliegveld heen en kom  
je weer bij een voetgangershekje. Ga deze door en meteen 
rechts het  fietspad op (de weg oversteken) richting Noord-
wijkerhout. Loop tot hostel Stayokay met het ernaast 
gelegen restaurant Berg en Dal (4) en ga verder over het 
schelpenpad door Hollands Duin richting Langervelderslag.

Langevelderslag
Hier bevinden zich verschillende restaurants (5). Je kunt 
afhankelijk van de weersomstandigheden of hoog water 
kiezen of je langs het strand of over het fietspad naar 
Zandvoort loopt. In de winter zie je langs het strand vele 
vogels in hun trek naar het zuiden, vanaf het fietspad heb  
je een weidse blik over het duingebied. Onderweg passeer
je uitzichtpunt Noordvoort, geniet hier van het uitzicht. 
Je komt in Zandvoort uit bij Boulevard Paulus Loot, waar 
diverse strandtenten zijn (6). Sla na 500 meter rechtsaf de 
Frederik Hendrikstraat in. Je gaat door een voetgangers-
hekje het duingebied weer in. Volg het schelpenpad en ga 
door het volgende houten hekje verder richting ingang 
Zandvoortselaan. Je loopt langs het oude zeedorpenland-
schap waar de bewoners vroeger hun tuintjes hadden. 

Ingang Zandvoortselaan
Bij deze ingang staat Pannenkoekenhuis De Duinrand (7). 
Ga richting ingang Oase, je loopt langs het Noordooster-
kanaal waar je grote kans hebt om damherten tegen te 
komen. Vlak voor de ingang kom je langs bezoekerscentrum 
De Oranjekom. Je loopt via het houten vlonderpad weer naar 
ingang Oase. 

WANDELROUTE RONDJE DUIN RECHTSOM 

Ingang Oase
Bij de ingang staat uitspanning De Oase (1). Loop richting 
Zandvoortselaan, je komt via het houten vlonderpad langs 
bezoekerscentrum De Oranjekom. Ga verder richting ingang 
Zandvoortselaan. Je loopt langs het Noordoosterkanaal 
waar je een grote kans hebt om damherten tegen te komen.

Ingang Zandvoortselaan
Hier bevindt zich Pannenkoekenhuis De Duinrand (7). Ga 
richting Zandvoort, je loopt langs het zeedorpenlandschap 
waar de bewoners vroeger hun tuintje hadden. Ga door het 
houten voetgangershekje, volg het schelpenpadsteek naar 
het volgende hekje in Zandvoort. Ga het duingebied uit, 
steek de straat over en loop de Frederik Hendrikstraat in.  
Je komt uit op de Boulevard Paulus Loot met de diversen 
strandtenten (6). Loop in zuidelijke richting naar Langer-
velderslag. Na 500 meter kun je afhankelijk van de weers-
omstandigheden of hoog water kiezen om over het strand  
of over het fietspad te lopen. Langs het strand zie je in de 
winter vele trekvogels; het fietspad geeft je een weidse blik 
over het duingebied. Onderweg passeer je uitzichtpunt 
Noordvoort, geniet hier van het uitzicht.

Langevelderslag
Bij deze ingang zijn verschillende restaurants (5). Volg het 
fietspad richting Noordwijkerhout 6,9 door Hollands Duin. 
Op de Noraweg aangekomen, loop je richting De Zilk tot de 
Stayokay met het ernaast gelegen restaurant Berg en Dal (4). 
Ga verder over het fietspad richting De Zilk (de weg over 
steken) tot je bij een voetgangershekje komt. Loop door het 
hekje het duingebied in en houd het raster aan je rechter-
kant. Zo loop je om het zweefvliegveld heen tot je weer bij 
een voetgangershekje komt. Ga deze door en direct linksaf 
het fietspad op, je komt langs de in augustus bloeiende  
hei. Loop onder het viaduct door langs café restaurant  
De Ruigenhoek richting De Zilk. Loop onder het volgende 
viaduct door het duingebied weer in. 

Ingang De Zilk
Loop richting ingang Vogelenzang. Je ziet schapen grazen 
en in het voorjaar de bloeiende bollenvelden. 

Ingang Vogelenzang
Hier is pannenkoekenrestaurant ’t Panneland (2) te vinden. 
Loop langs de Oosterduinrel of de oude strandwallen 
richting ingang Oase.


