WANDELEN
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De Noordduinen
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WANDELEN
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6	Eenmaal aangekomen in de duinen gaat u rechtsaf en
volg het voetpad dat langs het wielerpad loopt.

7	Blijf het pad volgen, na een aantal meter komt u weer

De Noordduinen

langs de eerste duinopgang, loop hier voorbij. Even na
deze opgang bevindt zicht links een groot dal.

8	Ga linksaf, volg het pad langs het dal.
9	Blijf het pad volgen langs de wei met runderen en ga aan
het eind mee naar rechts.

Geniet van de natuur in Katwijk met een
heerlijke wandeling door de Noordduinen.

10	Volg het pad en steek het bruggetje over. Ga aan de

De tocht brengt u via het strand naar de

11	Volg het pad, neem bij de kruising het meest rechtse pad,

andere kant van het bruggetje naar links.

deze loopt langs een voetbalveldje.

duinen en over de gezellige boulevard
weer terug. In de duinen leven allerlei dieren
en planten die zeker de moeite waard zijn

12	Ter hoogte van het voetbalveldje bevindt zich rechts een
	
Route van 7 km

Strand, duinen en boulevard

Op het strand loopt u het prettigst op
het harde zand langs de zee.

13	Sla na de uitgang linksaf en volg de weg langs het
parkeerterreintje.

om te zien. In de ochtend of tegen de avond
is dit natuurgebied op haar mooist.

uitgang, neem deze uitgang.

1	Startpunt op het strand ter hoogte van Hotel Noordzee
aan de boulevard (Boulevard 72).

2	Loop op het strand in de noordelijke richting (rechts
wanneer u naar de zee kijkt).

3	Loop door tot voorbij de uitwatering (u komt aan de
overkant van de watering door naar boven te gaan en er
omheen te lopen)

4	Loop aan de andere kant van het strand voorbij de red

14	Ga aan het einde rechtdoor het voetpad op, volg deze
met de bocht mee.

15	Sla de tweede weg rechts in (langs snackbar de Driehoek),
loop aan het einde linksaf over de uitwatering.

16	Ga aan het einde van deze weg rechtsaf langs Hotel Savoy
de boulevard op.

17	Na circa een halve kilometer bent u terug bij
Hotel Noordzee.

dingspost, strandtent en de surfclub.

5	Na de surfclub ziet u de eerste duinopgang (recht
omhooglopend zandpad), loop de eerste opgang voorbij
en neem de tweede duinopgang, deze is eveneens een
recht omhoog lopend zandpad.
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