
 

 

HONDENWANDELROUTE                                               CA. 7 KM                

Deze route is 6 km lang en loopt over het strand, langs de zee en door de duinen tussen Katwijk en 

Noordwijk.  

 

START 

Straat de Grent in Noordwijk. 

 

Loop vanaf de Grent naar links richting de rotonde. Vóór het Alexander Hotel R de Rudolf 

Tappenbeckweg in en loop richting de Koningin Astrid Boulevard. Neem op de boulevard R de laatste 

strandafrit t.h.v. het informatiebord. Hier ligt het zeer hondvriendelijke strandpaviljoen Take2 waar diverse 

drinkbakken klaar staan.  

 

Het hondenlosloopstrand is linksaf tot de grens met de gemeente Katwijk. Dit is te herkennen aan het 

informatiebord op het strand. Verlaat het strand weer via dezelfde opgang/afrit bij het informatiebord en 

ga R het schelpenpad op naast het fietspad en blijf RD lopen tot de parkeerplaats. 

 

  

Neem het schelpenpad tussen het informatiepaneel/fietspad en de fietsenstalling.  

  

Houd L aan bij de splitsing (zie foto). 

Bovenop het duin R naar beneden het zandpad op, onderaan R en volg het pad.  

Voor het bruggetje L, het pad achter de groen/witte slagboom. Na 100 m gaat het pad tussen de hoge 

duinen en een afrastering lopen.  

 



 

 

 

 

 

 

Een leuk alternatief is een smal paadje dat op en neer gaat over de top van de duinenrij. Neem hiervoor 

één van de kleine paadjes die L omhoog lopen en houd de schapenafrastering aan uw linkerhand. U 

wordt beloond met een mooi uitzicht over de Coepelduynen en over het ESA-terrein. Het paadje komt na 

het ESA-terrein uit op het pad beneden langs. Het pad is nu breder, maar het blijft ingesloten tussen het 

hek aan de ene kant en het hoge duin aan de andere kant. Het pad is echter lekker rustig en halverwege 

staan twee bankjes. 

 

Aan het einde van een pad is rechts een weiland. Hier L de trap. Het komt uit op een grote open vlakte 

waar uw viervoeter heerlijk kan rennen. RD op het schelpenpad, L de verharde weg op en daarna RD. Aan 

het eind van deze weg ziet u links voor u De Grent weer liggen, het eindpunt van de wandeling. 


