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Het duinlandschap ten noorden van Noordwijk is 
vooral een open en droog duin. Er is een 
spectaculair stuifduingebied, het resultaat van 
een natuurherstelproject uit de negentiger jaren. 
In het begin van de vorige eeuw zijn in het hele 
gebied dennen geplant om de duinen vast te 
leggen. Daarvan resteert nu nog een dennenbos 
en staan verspreid dennenbomen. Vanaf 
uitzichtpunten heeft men een overzicht heeft 
over het duin, de Noordzee, Noordwijk, de 
omliggende dorpen en de bollenvelden. Van 
hieruit zie je ook reeën en vossen in de zeereep. 

Bereikbaarheid 
Vuurtorenplein: bus 40 en 42 vanaf Leiden 
Centraal, Interliner 95 vanaf Den Haag CS en bus 
90 vanaf Haarlem Station NS of Den Haag CS.

Routebeschrijving
De wandeling gaat door het duin via de 
zandverstuiving, duinbos, drie uitzichtpunten, 
open duin en dennenbos naar de strandovergang 
bij de Duindamseslag en over het strand terug. De 
hele wandeling is 12 km en duurt 3 uur.  De 
wandeling begint en eindigt bij het 
Vuurtorenplein in Noordwijk.

De route is niet geschikt voor wandelwagens.

Teken
Controleer jezelf altijd goed op 
teken, bijv. voor het slapen gaan. 
Vind je een teek, draai hem dan 
weg met een tekenpen of pincet 
en onthoud de datum en de plek. 
Ga naar de dokter, als er een 
rode ring ontstaat of als je je 
lamlendig voelt, en meld de teek. 
De teek is de overbrenger van de 
ziekte van Lyme. Bloedonderzoek 
kan een aanwijzing geven voor 
Lyme. De ziekte is over het 
algemeen goed te genezen met 
antibiotica.

Regioinformatie

Kust&Zee Wandeling

Noordwijk

Noordwijk heeft de 
internationale 
QualityCoast Award 
gekregen voor duurzaam 
toerisme. Dit geldt voor 
de gemeente als geheel.

Vuurtorenplein: 
Ten noordoosten van de vuurtoren Bosweg op. Bij paddestoel 
23221, linksaf (LA) wandelpad op. Bij splitsing rechtsaf (RA), 
langs informatiebord Staatsbosbeheer, fiets– en ruiterpad 
oversteken. Bij T-splitsing eerst LA en direct hierna RA, de 
zandverstuiving in.

Zandverstuivingen 
De voedselrijke laag die hier  was aangebracht voor de 
greens van de golfbaan "Oude Golf", is in de jaren ’90 
afgegraven door Staatsbosbeheer en de gemeente 
Noordwijk om het oorspronkelijke duin terug te krijgen. 
Het duin mag weer stuiven. Hierdoor zijn de duintoppen 
weer begroeid met helm. In het zand zijn goed de sporen 
te zien van de dieren die hier leven: ree, damhert, vos, 
konijn, naast de mensen- en hondensporen. 

Bij de vierspong LA. Bij driesprong rechtdoor, heuveltje over, 
voor het fietspad LA (blauwe paaltjes).

Duinstruweel
Aan de landzijde is het duinstruweel: lage bomen (eik, 
beuk, esdoorn, abeel) en struiken. De meeste struiken 
dragen rode bessen: duindoorn, kardinaalsmuts, zuurbes, 
rimpelroos, hondsroos, meidoorn. Deze planten geven 
voedsel en beschutting aan vogels, zoals fitis, nachtegaal 
en grasmus. 

Bij Zeeweg, paddestoel 21589/001 fietspadoversteken , LA 
blauwe paaltjes volgen. 

Weer naar zee: open duin
Richting zee wordt de begroeiing lager (liguster, vlier en 
eik) en het duin open. Veel driekleurige viooltjes. 

ROUTEBESCHRIJVING Houwaarderduin 
Vanaf het Houwaarderduin is een zeer wijds uitzicht over 
duinen naar Noordwijk, de torens van Noordwijk, dennenbos 
en de zee. In het noorden zijn Zandvoort en de rookpluimen 
van IJmuiden te zien, en op de duintopjes zie je stuifkommen. 
Je kijkt dan tegen de zuid(west)kant aan, de overheersende 
windrichting. 

Naar beneden via steile trap, rechtdoor weg oversteken, bij 
T-splitsing linksaf.  Bij de eerste T-splitsing rechtdoor, maar bij de 
tweede T-splitsing LA.

Dennenbos en duinbos
Staatsbosbeheer plantte vanaf het begin van de twintigste 
eeuw dennenbomen tegen het stuiven. Toen in 1963 de 
dennenscheerder verscheen, zijn veel dennenbomen geruimd. 
Nu resteert een klein dennenbos en komt het echte duinbos 
weer terug: eik, beuk, iep en esdoorn, met kamperfoelie. Aan 
de aangevreten dennenappels herken je de dieren die hier 
leven: eekhoorntjes en de grote bonte specht. De groene 
specht zijn lach is te horen. 

Bij T-splitsing rechtdoor (niet de groene paaltjes volgen), bij 
volgende T-splisting rechtsaf. U loopt weer in het open duin. Bij 
kruising linksaf (groene paaltjes). 

Duinsterretje, wintertooi
In de winter vallen de frisgroene mosvlaktes extra op. Ook op 
snikhete zomerdagen staat het duinsterretje er ’s morgens 
vroeg fris bij door het condens van de vochtige zeelucht. 

Fietspad oversteken. U loopt nu op de Duindoornweg. Bij 
T-splitsing LA. Na 100 m LA, de trap van het Kachelduin op. 

Uitzichtpunt Kachelduin 29 m
De vorm van het duin en de struiken 
is bepaald door de zeewind.

Het kachelduin af en RA de Oorlogsweg op.

Oorlogsweg
Deze weg werd in WOII gebruikt voor aanvoer van materiaal 
voor de bunkers. Aan de zeekant is een diep en breed begroeid 
dal van de zeereep, leefgebied van ree en vos. Naast het pad 
groeien mossen en korstmossen, zoals het rendiermos. Aan de 
andere kant is het open duin.

Rechtdoor tot fietsenstalling. linksaf richting zee, over de 
Duindamseslag.

ROUTE GAAT TERUG NAAR 
NOORDWIJK OVER HET STRAND

Blauwe en gele bloemen
Vanaf mei tot oktober vallen de 
uitbundig bloeiende gele en 
blauwe planten op. Het zijn 
tweejarigen. Het eerste jaar 
groeien ze als bladrozet. De 
verschillende rozetten zijn goed 
te zien in de mosvlaktes. Het 
volgende jaar maken ze lange 
bloeistengels met zoveel en zo 
opvallend mogelijke bloemen. 
Hiermee trekken ze insecten voor 
de bestuiving aan. We zien veel 
gele teunisbloemen, maar ook 
gele toorts en Jacobskruiskruid. 
In dit gebied komen veel blauwe 
tweejarigen voor: slangenkruid, 
hondstong, ossentong, kromhals. 

Bij kruising ruiterpad en fietspad oversteken. Bij T-splitsing RA. Even 
later fietspad weer oversteken. Hier staat paddestoel 21611/001. Hier 
RA langs de fietsenstalling van strandafrit 22. Direct aan het begin 
van de Oorlogsweg RA, het pad naar het uitkijkpunt op.

Eerste uitkijkpunt, zeereep
In de beschutting van de zeereep leven veel dieren. Daarom 
kunnen konijnen, vossen, reeën en damherten worden gespot.
 

Het pad verder volgen, bij kruising rechtdoor ruiterpad en voetpad 
oversteken, blauwe paaltjes blijven volgen. Bij T-splitsing linksaf 
blauwe paaltjes volgen, (weer richting zee Fazantenslag), bij 
volgende T-splitsing rechtsaf blauwe paaltjes volgen, Oorlogsweg op. 
Ter hoogte van strandopgang 23 RA. Na 80 m weer RA de trap op.

Duinsterretje en rendiermosReeën
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