
Bij inlevering van deze route ontvangt u 10% korting!! 

 

Parallelboulevard 14, 2202 HP NOORDWIJK 
071-36.10.874 
 

 

PANNENKOEKENWANDELING 

 
De route is 7 kilometer lang. Naast een gedeelte over 
het strand voert de wandeling voornamelijk door de 
duinen. Een klein deel van de wandeling gaat over het 
fietspad c.q. ATB route. Wees hier voorzichtig, de 
fietspaden worden in het weekeinde intensief 
gebruikt. 
 
U start bij Restaurant Hans en Grietje. U steekt over 

naar de Wilhelmina Boulevard en volgt deze in de 
richting van de vuurtoren. Direct na de vuurtoren 
slaat u rechtsaf. U volgt de weg en slaat aan het 
einde linksaf: Bosweg. 
U volgt deze weg en bij paddestoel 23221 slaat u 
rechts de duinen in. 
U gaat het voetpad op en blijft dit pad alsmaar volgen 
en komt zo op het Staatsbosbeheerterrein. 
Deze weg rechtdoor volgen. 
Dan door de fietsenstalling heenlopen. 
Ruiterpad oversteken en daarna rechtsaf. Links van u 
staat een steen met de naam ‘Oorlogsweg’. 
Vanaf hier volgt u de blauwe paaltjes. Houdt de 
paaltjes voorlopig aan uw rechterhand. U passeert 
een uitkijkpunt vanwaar u een mooi overzicht heeft 
over het duingebied. 
Blijf de weg volgen. 
Let op!! 
Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf dus niet het 
blauwe paaltje volgen. 
Aan het eind van dit pad ziet u een steen met daarop 
Fazantenslag vermeld. 
U steek het fietspad en het ruiterpad over. 
Volg het pad met houtsnippers. Let op: dit is tevens 
een ATB fietsroute. 
Aan het einde van dit pad gaat u linksaf. Aan uw 
rechterhand bevindt zich de weg. 
We volgen weer de blauwe paaltjes. 
Weg oversteken. 
Trap omhoog. Aan het einde van de trap volgt u het 
blauwe paaltje dus linksaf. 
Rechts van u ziet u het wandel- en ruiterpad naar het 
strand. Hier het strand op linksaf.  Bij afrit 10 
(politiepost) verlaat u het strand. U steekt de 
Wilhelmina en Parallelboulevard over naar restaurant 
Hans en Grietje (tussen restaurant Binnen Op Zee en 
de Lamme Goedzak). 
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