Wandelroute Amsterdamse Waterleidingduinen
9 km

1. Ik begin mijn wandeling bij Pannenland in Vogelenzang. Hier is een ruime parkeerplaats
beschikbaar hoewel deze in het weekend toch al snel vol is. Vanaf de parkeerplaats loop
je de Waterleidingduinen in. Loop over het klinkerpad als maar rechtdoor, tot je op een
splitsing komt, bij één van de kanalen van het gebied.

2. Hier ga je even linksaf en dan weer rechts het zandpad in; je loopt nu tussen twee
kanalen door. In Maps staat dit pad met een gestippeld groen lijntje aangegeven en het
pad loopt langs een smal kanaaltje.

Aan het einde maak je even een kronkeltje naar rechts en dan sla je linksaf, waarbij je

het volgende kanaal volgt. Let goed op: hier heb ik onlangs een ijsvogeltje gespot!

3. Aan het einde van dit kanaal, sla je even linksaf op de verharde weg en dan zie je gelijk
aan je rechterhand een voetbruggetje; steek dit over en vervolg je weg weer langs het
kanaal. Aan het einde van dit kanaal, sla je rechtsaf en dan zie je aan je linkerhand een
huisje staan.
Op deze plek (de kruising van de Strandweg en Duizendmeterweg) zou de kans relatief
groot zijn om een vos te spotten, omdat deze plek bij meerdere vossenholen in de buurt
ligt.
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4. Ik steek de Strandweg over en vervolg mijn weg over een klinkerpad dat parallel loopt
aan het Barnaartkanaal. Je volgt dit pad voor 1,5 kilometer. Toen ik hier vanochtend liep,
zag ik deze imposante boom liggen, pal achter een klein bevroren vennetje: een
fotogeniek plaatje! Mocht je de boom en het vennetje herkennen: een paar meter
verderop sla je rechtsaf.

5. Aan je linkerhand zie je het Middenmeer liggen. Je volgt een klein stukje het pad aan de
linkerkant van het smalle kanaal, tot je een schuin pad omhoog af ziet buiten en je tegen
de achterkant van een (groen) markeringspaaltje aankijkt. Neem dit schuine pad
omhoog.
6. Je volgt het pad een eindje en gebruik dan de gps-functie in Maps om richting het
Vliegermonument te navigeren. Dat is het leuke van de Amsterdamse
Waterleidingduinen: je hoeft niet per se over de paden te lopen maar je mag ook je
eigen pad kiezen!
7. Bij het Vliegermonument sla je rechtsaf (als je met je gezicht naar het monument staat,
linksaf). Dit pad volg je een stukje tot je wat verderop een heel mooi bospad naar links
ziet. Ik vond het er zo mooi bij liggen, dat ik dit pad wel in moest slaan! :-)
Officieel schijnt dit het Koolaspad te heten, maar er staan geen straatbordjes in de AWD
dus dat is alleen maar ter info! Je loopt het pad uit tot je weer tussen twee kanalen door

loopt en de witte jachthut 'Schuil en Rust' ziet (nr 7 in onderstaand kaartje). Net
daarvoor sla je rechtsaf, zodat je weer langs een volgend kanaal loopt. Dit blijf je volgen
tot je een kruising met de verharde Strandweg uit komt.

8. Optie 1: Je gaat rechtdoor de verharde Duinpanweg op, waarna je iets verderop linksaf
slaat (ook een verhard pad) dat weer bij Pannenland uit komt.
Optie 2: Op de kruising met de Strandweg heel even linksaf en daarna rechtsaf een
zandpad in. Dit pad volg je een stukje. Als je een soort splitsing krijgt ga je linksaf en je
houdt dan rechts aan, zoals je ziet op onderstaand kaartje.

9. Ik heb dit pad een stukje rechtdoor gevolgd en daarna mijn gps weer aangezet om dwars
door de rulle zandduinen terug te navigeren naar Pannenland.
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