
 

 

NOOIT VERWACHT NOORDWIJK!                    (24 KM) 
 

 

START: DE VUURTOREN VAN NOORDWIJK 

 

 

DE VUURTOREN 

De ruim 25 meter hoge vuurtoren in Noordwijk is een onderdeel van de kustbewaking in Nederland. De 

toren werd in 1922 gebouwd en heeft een lichtbereik van ruim 35 kilometer. Ze is aanzienlijk hoger dan de 

vuurbakens die aanvankelijk dezelfde taak verrichtten. Het eerste baken werd reeds in 1444 in opdracht van 

de kerk gebouwd, op voorwaarde dat de vissers hun kerkbijdrage verhoogden en zelf zorg droegen voor 

onderhoud van het baken en het vuur. 

 

„T SCHUYTENGAT 

In zuidelijke richting over de boulevard fietsend komt u, na hotel Oranje, links een groot flatgebouw tegen. 

Vroeger bevond zich op die plaats het zogenaamde “Schuytengat”, een inham in de duinenrij die werd 

gebruikt om de “Bomschuiten” (vissersschepen) te stallen. Noordwijk kende immers alleen een droge haven. 

Met paarden werden de platte, brede schepen uit en naar zee getrokken. 

 

Het kleine weggetje links heet “de lage wurft” en voert u tussen de flats door naar de Parallelboulevard. 
Daarbij aangekomen gaat u linksaf en dan meteen weer rechtsaf, de Schoolstraat in. Na schoolstraat 22 
voert de route rechtsaf de smalle Binnenweg in. 
Aan het eind van de Binnenweg komt u bij een grote parkeerplaats die u rechts passeert.  

 

MUSEUM NOORDWIJK  

Aan de rechterzijde ziet u een oude, 18de-eeuwse duinboerderij (Jan Kroonsplein 4). Dit pand is in het bezit 

van het Genootschap Oud Noordwijk en als museum in gebruik. In het museum bevindt zich een rijke 

expositie van prenten en gebruiksvoorwerpen, illustratief voor het Noordwijkse vissersleven van zo‟n honderd 

jaar geleden. Tevens zijn er wisselende tentoonstellingen. 

 
Vanaf het Jan Kroonsplein gaat u linksaf de Parallelboulevard op. Even verder (links) passeert u de 
Hoofdstraat waarin o.a. de Ned. Hervormde Kerk uit 1647 staat. De Hoofdstraat is altijd het centrum van 

Noordwijk aan Zee geweest. In de volksmond heet deze straat „de Buurt‟, die uitkwam op de boulevard, „De 

Wurft‟ geheten. 

 
STICHTER VAN DE BADPLAATS 

De Parallel Boulevard volgend voert de route met een bocht naar links De Grent op.   
Halverwege de redelijk steile helling ziet u links het Visitor Center liggen. Voorbij de rotonde bovenaan de 

helling staat links in het plantsoen het onopvallende monument van burgermeester Pické. Onder zijn bewind 

deden in 1866 de eerste badkoetsjes hun intrede, waarmee Noordwijk officieel badplaats werd. 

 

BEVRIJDINGSMONUMENT 

Wat verder rechts ziet u een groot wit beeld, een vrouwenfiguur voorstellend. Dit beeld is het monument ter 

nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  

Op het kruispunt voorbij dit beeld gaat u rechtsaf de Rembrandtweg in. U volgt deze weg tot aan de 

Koningin Astrid Boulevard. 
 
KONINGIN ASTRID BOULEVARD 

De Koningin Astrid Boulevard, die u linksaf opgaat, is genoemd naar de vroegere Belgische koningin Astrid, 

die vele van haar vakanties met haar familie in Noordwijk doorbracht.  

 



 

DE ZEEMEEUW 

Aan het eind van de boulevard staat een kunstwerk van een zilvermeeuw op een sokkel. Hiermee wordt 

Rudolf Tappenbeck herdacht, de zoon en opvolger van Huis ter Duin-eigenaar Heinrich Tappenbeck. Hij 

kwam als verzetsman om in een concentratiekamp in 1944. 

 

DE ZUID 

Aan het eind van de boulevard keert u om en rijdt u terug over de Koningin Astrid Boulevard.  
U gaat hier de eerste weg rechts, de Boerhaaveweg in. 

Met de opkomst van het toerisme kwam ook de villabouw in „De Zuid‟ op gang. Een mooi voorbeeld van 

een van de eerste villa‟s in dit gebied is „De Koekoek‟, rechts beneden in een duindal. 

 

UITZICHTPUNTEN 

Aan het eind van de Boerhaaveweg gaat u tweemaal rechtsaf waarmee u op de Koepelweg bent gekomen. 
Vanaf verschillende punten op deze beschut gelegen weg heeft u prachtig uitzicht over het Vinkeveld naar 

Noordwijk Binnen.  

 

BRELOFT 

Aan het einde van de Koepelweg gaat u rechtsaf. Volg het fietspad. Na circa 150 meter steekt u over en 
gaat langs hotel Pirombo het rustige Breloftpark in.  

Op deze plek vonden in de 16e en 17e eeuw de eerste duinafgravingen plaats ten behoeve van de 

kruidentuin „De Brede Lucht‟ (Breloft). 

 

U fietst rechtdoor en gaat aan het eind van de weg rechtsaf het onverharde Dompad in.  
 

LIJNBANEN 

Aan het eind van het Dompad gaat u rechts de Lijnbaanweg op, genoemd naar de vele lijnbanen die zich 
in Noordwijk bevonden. Wel dertig van deze bedrijven voorzagen de schepen van de Verenigde Oost-

Indische Compagnie en vele visserschepen van het nodige touwwerk. Door de economische maatregelen 

van Napoleon verdwenen deze bedrijven. 

 

KRUIDENTEELT 

Om het laatste Noordwijkse Kruidenbedrijf te bereiken gaat u vanaf de Lijnbaanweg de eerste straat links. U 

bevindt zich dan in de Pickéstraat waar het kruidenbedrijf op nummer 46 is gevestigd. Noordwijk was in de 

18de eeuw een van de grootste teelt-en handelscentra voor medicinale kruiden van Europa.  

 

HOFJE 

Aan de linkerzijde, na nummer 38, treft u het Wilhelminahofje, het enige hofje dat Noordwijk rijk is.  Het 

hofje dankt de naam aan de Wilhelminaboom die er in 1898 werd geplant, ter gelegenheid van de 

inhuldiging van de koningin. 

 

TOUWSLAGERIJ 

Bij het kruispunt houdt u rechts aan en vervolgt u de route via de Douzastraat. 
Op nummer 27 vindt u de enige touwslagerij (lijnbaan) die Noordwijk nog resteert, die van de familie 

Passchier. 

Linksaf vervolgt u uw fietstocht door de oude Voorstraat. 
 

LINDENPLEIN  

Tegenover nummer 87, het vroegere kantongerecht, ligt het schitterende Lindenplein, het vroegere marktplein. 

De fraaie dorpspompen dateren uit de achtiende eeuw. Het borstbeeld aan de westkant van het plein is van 

de schrijfster Henriëtte Roland Holst. Als dochter van een notaris werd zij in het prachtig gerestaureerde pand 

“De Lindenhof” aan het Lindenplein geboren. 

 



 

ST. JEROENSKERK 

De Voorstraat verder vervolgend in noordelijke richting verschijnt links de Oude- of St. Jeroenskerk. Het 

Godshuis dateert grotendeels uit de 15de eeuw. Alleen de toren is nog ouder. Door de bedevaarten naar 

Noordwijk ter ere van de Heilige Jeroen, groeide deze kerk uit tot een kolossale parochiekerk. 

De toren is beklimbaar. 

 

LINDEBOMEN 

Als u het uit 1887 daterende Raadhuis van Noordwijk rechts passeert voert de route u het smalle deel van 

de Voorstraat in. Opvallend zijn hier de veelal ruim 200 jaar oude Lindebomen die nog steeds op een 

unieke manier worden gesnoeid: aan de kant van de huizen recht, als leilinden, aan de straatzijde 

overdwars, waardoor een soort poortidee ontstaat. Een dergelijk tafereel in nergens anders in Nederland te 

bewonderen. 

 

KRUISBOOG SCHIETEN 

U gaat rechts de Offemweg in, rijdend over de Offemweg vindt u na de bocht aan uw linkerhand het 

Doelenterrein met een imposante paal in het midden van het grasveld. Daar bovenop plaatsen de schutters 

van het St. Jorisgilde het doelwit (de Gaai), dat ze met kruisbogen proberen te raken. De beste schutter mag 

zich Schutterskoning noemen, aan welke titel vroeger het jachtrecht van Noordwijk was verbonden. 

Tegenwoordig is het kruisboogschieten een tamelijk exclusieve vorm van vrijetijdbesteding. Het terrein is niet 

toegankelijk. 

 

Na Offemweg 54 gaat u rechtdoor het Westeinde in. Aan het eind van deze weg gaat u linksaf de 
Voorstraat op en fietst deze uit tot de Herenweg. Daar slaat u rechtsaf het fietspad op. Bij de rotonde gaat u 
rechtdoor. 
 

KOETJES EN KALFJES 

Voorbij de rotonde met de Zwarteweg bevindt zich aan de linkerzijde de 17de eeuwse boerderij „De 

Cleyburch‟. In de boerderij is een even sfeervol als gerenommeerd restaurant gevestigd, Koetjes en Kalfjes. 

 

DE CLEY 

Na de loods met het golfplaten dak slaat u linksaf de Achterweg (een B-weg) in.  
Deze streek, „de Cley‟ is genoemd naar de bodemsoort die hier voorkomt, aangevoerd door de Oude Rijn 

die hier vroeger stroomde. Door verzanding van de riviermond in de Middeleeuwen verdween de rivier 

echter. In Katwijk werd in de vorige een nieuwe kunstmatige Rijnmond aangelegd. 

 

OFFEM 

Aan het eind van de Achterweg gaat u rechtsaf (Hogeweg) en direct weer linksaf de houten brug over. U 

bevindt zich dan op de Nachtegaalslaan, in het prachtige bos van het landgoed Offem. Het bos telt vele 

oude beuken en eiken en is een eldorado voor vogels, waaronder een reigerkolonie met zo‟n twintig nesten. 

Het bos is niet toegankelijk. 

 

BRONSGEEST  

De route voert u vervolgens over de houten brug, waarna u oversteekt en rechtsaf het fietspad dient te volgen. 
U rijdt rechtdoor, steekt de vierbaansweg over en gaat dan de Bronsgeesterweg in. Bronst betekent zoveel 

als „brand‟ of „gloed‟. In de Germaanse en Romeinse tijd zou in dit gebied een crematieplaats zijn geweest. 

 

LEEUWENHORST 

Voorbij de bosrand aan uw linkerzijde kunt u, over het weiland, nog een klein stukje zien van het landhuis 

„Klein Leeuwenhorst‟. Het vormt een onderdeel van het enorme landgoed „Leeuwenhorst‟ dat zich hier 

uitstrekt. 

 



 

Na het viaduct slaat u meteen linksaf. U ontwaart (onder het viaduct rijdend) recht voor u de oprijlaan met 

twee pilaren van de oude abdij Leeuwenhorst. De terreinen van Leeuwenhorst zijn allen opengesteld voor 

wandelaars. 

De Leeweg volgend komt u in Noordwijkerhout. Op de grote kruising volgt u linksaf het fietspad richting 
Noordwijk/Haarlem. U gaat onder het viaduct door en steekt de daarop volgende rotonde recht over. Links 
passeert u het congrescentrum Leeuwenhorst. 
 
AFZANDINGEN 

Aan uw rechterzijde liggen, lager dan de weg, de bollenvelden met daarachter het karakteristieke witte 

kerktorentje van Noordwijkerhout. Ten behoeve van de Bollenteelt is veel zand in dit gebied afgegraven. Dat 

zand werd naar Amsterdam vervoerd om daar voor ophoging te worden benut. Ter vergelijking: het terrein 

aan de linkerzijde van de weg is niet afgegraven. 

 

Aan het eind van de weg slaat u linksaf, het Westeinde in. Deze weg uitrijden, met aan de linkerzijde weer 
het landgoed Leeuwenhorst.  
 

NORTHGO 

Opnieuw in Noordwijk aangekomen steekt u over en gaat u rechtsaf het fietspad langs de Northgodreef op. 

Northgo is de Middeleeuwse naam voor Noordwijk.  

U volgt het fietspad tot aan de rotonde Duinweg en gaat daar rechts richting 
Langevelderslag/Noordwijkerhout/Zandvoort. 
 

HOLLANDS DUIN 

Na enkele honderden meters ziet u het bord “Welkom bij Staatsbosbeheer Hollands Duin”. Het duingebied 

wordt geheel beheerd door Staatsbosbeheer en is alleen toegankelijk op wegen en paden. 

 

UITZICHTSPUNT 

U volgt het pad steeds rechtdoor. Op het hoge duin ziet u bij helder weer alle dorpen van de Bollenstreek. 

 

Op het moment dat het fietspad zich weer naast de rijweg bevindt is, even verder links, nog een duidelijk 

voorbeeld van een duinafgraving te zien. Aan het eind van de weg gaat u linksaf en volgt daarna direct een 
scherpe bocht naar rechts. Via dit pad komt u vanzelf weer in het duingebied terecht.  
Nadat u de kruising met het schelpenpad bent gepasseerd, ziet u het bos overgaan in open duin.  
Op het kruispunt midden in het open duin bij ANWB-paddenstoel 21736 gaat u linksaf. 
 
OORLOGSPAD 

Bij paddenstoel 22590 gaat u rechtsaf richting Noordwijk/Katwijk aan Zee, daarna linksaf. U fietst over het 

pad dat “Het Oorlogspad” genoemd wordt, omdat het in de Eerste Wereldoorlog werd aangelegd en 

verhard. Over het pad werden de toenmalige bunkers bevoorraad. Het ligt vlak achter de Zeereep en komt 

uit in Noordwijk aan Zee. Hier bevindt zich Museum Atlantik Wall. 

 

Als u de dorpsbebouwing weer heeft bereikt ziet u, vlak voor het eerste flatgebouw links, het gebouw van de 

KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij). De reddingsboot komt in actie wanneer schepen in 

moeilijkheden verkeren. 

 

Iets verder aan de rechterzijde komt de vuurtoren van Noordwijk weer in zicht en nadert u het einde van 
deze fietstocht. 


