
ROUTEBESCHRIJVING WANDELING BIJ NOORDWIJK 

 

P bij Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf, Duinweg 117, 2204 AT Noordwijk. 
 

 

• Ga aan de achterkant van de parkeerplaats de trap op, daarna op het wandelpad 
linksaf. Ga bij wandelknooppunt 53 rechtdoor richting 12, volg de rode pijlen van 
het wandelknooppuntennetwerk. 

 

• Volg de rode pijlen 1,7 km rechtdoor, ga dan aan het einde rechts omhoog. 
 

• Ga bij knooppunt 12 linksaf, steek de weg over en ga linksaf. Volg de weg en ga 
bij een zijpad rechtdoor (rode pijlen niet meer volgen). Ga bij de rotonde 
rechtdoor (Northgodreef). Sla na 900 m rechtsaf (Buurweg). 

 

• Ga aan het einde van de Buurweg rechtdoor langs het fietspad (Gruenepad). Sla 
aan het einde rechtsaf, dan eerste linksaf (Sartoriusstraat). Steek de drukke weg 
over en ga rechtdoor (Boerenburgerweg). Sla na 400 m linksaf (Wilheminastraat). 
Sla na 400 m rechtsaf (Voorstraat). 

 

• Volg de Voorstraat tot het einde. Steek de drukke weg over, ga linksaf en direct 
rechtsaf (Hogeweg). Ga voorbij 19 linksaf de brug over naar 18. 

 

• Ga bij 18 rechtdoor richting 11. Sla bij de voorrangsweg rechtsaf en ga bij de 
rotonde linksaf: steek over, dan linksaf en rechtsaf (Bronsgeesterweg). Volg de 
weg tot knooppunt 11 en ga hier linksaf het bruggetje over. 

 

• Ga aan het einde door het hek en steek de weg schuin over. Volg de Hoogweg 
tot het einde en sla rechtsaf langs landhuis Dyckenburg. 

 

• Ga na 75 m bij 10 rechtsaf en volg de rode pijlen naar 8, dan bij het koetshuis 
rechtdoor naar 9. 

 

• Wandel buiten het landgoed vanaf 9 naar 84, 83 en dan linksaf naar 82. Ga bij 82 
rechtdoor tot aan de verkeersweg (Schulpweg). Sla hier linksaf. Ga na ruim 1 km 
linksaf, terug naar Hotel De Witte Raaf.  

  



ROUTEKAARTJE WANDELING BIJ NOORDWIJK 

De nummers in de witte cirkels verwijzen naar wandelknooppunten 

 


