
Het Nederlands Kustpad deel 2 loopt in 233 km van Hoek 

van Holland naar Den Oever en  vervolgens over de Afsluitdijk. Naast 

alle uitgestrekte zandstranden zie je op deze route oneindig  ogende 

duinlandschappen,  bloemenvelden, kustplaatsen met mooie boule-

vards en buitenplaatsen. In Den Haag loop je via stadsparken en 

bossen al gauw weer richting zee. In de kop van Noord-Holland zijn 

extra rondwandelingen van een dag. Eentje vanuit Den Helder en 

een dagwandeling over het voormalige eiland Wieringen. De  etappe 

stad en strand, vanuit de Hofstad naar Katwijk aan Zee, en dan verder 

langs de kust – dat lijkt me een mooie combinatie.
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DEN HAAG  KATWIJK AAN ZEE

Dag 1  ca. 24 km 

De vriendin met wie ik loop komt net als ik 
uit Amsterdam. Voor ons is het openbaar 
vervoer de beste optie om van en naar het 
start- en eindpunt te komen. We  pakken de 
trein naar Den Haag CS. Langs het Maurits-
huis wandelen we naar het officiële start-
punt: de kruising tussen het Buitenhof en 
Binnenhof, waar we een glimp opvangen van 
parlementariërs die hun ommetje om de Hof-
vijver maken. Vanaf daar is het even  zoeken 
hoe de route verder gaat, maar al gauw staan 
we voor de entree van het Haagse Bos.

HAAGSE BOS
Het Haagse Bos was van oorsprong een oer-
bos dat zich veel verder uitstrekte dan nu. 
Tijdenlang was het het jachtgebied van de 
graven van Holland, later werd het prach-
tige parkachtige bos een geliefde locatie 
voor kermissen, feesten en concerten. In 
1576 stelde Willem van Oranje de Acte van 
 Redemptie op, waarin stond dat het bos 
ongeschonden moest blijven en niet mocht 
worden verkocht. Inmiddels is het voor 
 iedereen toegankelijk. Tussen de bomen door 
zien we Huis ten Bosch liggen. 

CLINGENDAEL, MEIJENDEL EN 
DE WAALSDORPERVLAKTE
De volgende groene oase is Landgoed 
Clingen dael. Daarna, ten westen van Was-
se naar, volgt duingebied Meijendel met 
de  Waals dorpervlakte, waar in de Tweede 
Wereld  oorlog zeker 250 mensen werden 
ge ëxe cuteerd. De meesten waren verzets-
strijders die vastzaten in het nabijgelegen 
‘Oranje hotel’ zoals de Scheveningse gevan-
genis destijds werd genoemd. We  passeren 

de Bourdonklok die tijdens de jaarlijkse 
doden  herdenking altijd wordt geluid. ‘Hier 
brachten vele landgenoten het offer van hun 
leven voor uw vrijheid. Betreed deze plaats 
met gepaste eerbied,’ staat er op de gedenk-
steen. 
 Meijendel is prachtig. Het waterwingebied 
met zijn jonge duinen, is onderdeel van 
het Nationale Park Hollandse Duinen. In 
het midden ligt een bezoekerscentrum en 
Boerderij Meyendel met een groot terras. 
De route was tot nu toe zeer gevarieerd. 
Maar vanaf hier tot aan het eindpunt is het 
één grote visuele traktatie. Overal is het 
adembenemend mooi. We genieten van de 
uitzichtpunten, de duinen en de vennetjes. 
We lopen over smalle en slingerende paad-
jes, over zandpaden en alles wat daartussen 
zit. We zien zelfs een vos, eerst van veraf 
maar dan van heel dichtbij. De opwinding 
is groot wanneer hij vlak langs ons sluipt. 
Genieten is het, van de immense natuur en 
ja, we zijn euforisch en we bedenken wie we 
allemaal nog een keer zullen meenemen om 
dit mooie gebied aan te laten zien. 

KATWIJK
De zee krijgen we pas te zien bij het naderen 
van Katwijk, waar de route verdergaat over 
de boulevard. Geen eindeloze rij geparkeerde 
auto’s hier. Katwijk heeft een  ondergrondse 
parkeergarage in een speciaal daarvoor aan-
gelegd duinlandschap, die helemaal aan 
het zicht is onttrokken. Bescherming tegen 
het water en parkeerruimte ineen – wat een 
briljante oplossing!
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Overnachten doen we in Hotel Steeds aan Zee, een boetiekhotel in het 
centrum met meerdere locaties dichtbij elkaar. De receptie zit in Grand 
Café De Koningin, waar je ook welkom bent voor een hapje of drankje. We 
raken aan de praat met een medewerkster over onze wandeling. Zij vertelt 
dat er heel lang is gewerkt aan de duinen ten zuiden van Katwijk. Ieder-
een was bezorgd over de ingrijpende werkzaamheden maar de natuur is 
volledig hersteld en er is zelfs een veel gevarieerder landschap ontstaan. 
 De keuze aan kamers bij Steeds aan Zee is groot, voor iedereen en elk 
budget zit er wel iets tussen. Er zijn acht sfeervolle appartementen in een 
hofje, variërend van twee- tot vijfpersoons. Deze zijn ideaal als je wat 
 langer wilt blijven. Hetzelfde geldt voor de Suites Junior of XL. De beste 
budgetkeuzes zijn de B&B-kamers. Die hebben ook familiekamers, met 
een grote slaapkamer en een souterrain of vide met een aparte slaapkamer. 
 We slapen in een suite op de Princestraat vlak bij visrestaurant en - winkel 
Schuitemaker, volgens kenners de lekkerste plek voor vis in Katwijk. Het is 
een fijne kamer. Alles ziet er nieuw en superfris uit. Er is een keukenblok 
voor als je zelf wilt koken; de ruime badkamer heeft een grote inloop-
regen douche. Als we op het grote balkon staan kunnen we de zee niet zien 
maar wel horen. De lucht kleurt rood, dus we gaan nog even op pad om 
van de zonsondergang te genieten. 
 Eten doen we vanavond bij het Wapen van Kattuk om de hoek van het 
 hotel, een gezellig restaurant dat is ingericht in de sfeer van een  botanische 
tuin, met veel stalen en houten elementen en vrolijke rieten lampen.

 Hotel Steeds aan Zee & Grand Café De Koningin 
Koningin Wilhelminastraat 14, Katwijk aan Zee 
+31(0)71 889 55 53, steedsaanzee.nl

HOTEL STEEDS AAN ZEE  
& GRAND CAFÉ DE KONINGIN

overnachting
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KATWIJK AAN ZEE  DE ZILK

Dag 2  ca. 20 km 

We ontbijten lekker vroeg. Sommige gasten 
doen dat bij Grand Café De Koningin, maar 
wij blijven in onze B&B voor een ontbijt met 
vers fruit, sap en yoghurt. Voor onderweg 
nemen we wat krentenbrood mee. Misschien 
was zo vroeg vertrekken toch niet slim want 
we zien de regen tegen de ramen tikken. 
Maar we zijn niet van suiker, en aan de kust 
klaart het altijd lekker snel op. 

BEELDENROUTE
Langs de hele boulevard van Katwijk, aan 
de rand van het duinlandschap boven de 
parkeergarage, staan mooie, ontroerende 
beelden van zeelui die wachten op vertrek, 
oude mensen die pootjebaden in zee of een 
vissersweduwe met zoon. Indrukwekkend is 
ook het monument Als bladeren in de wind 
voor omgekomen zeelieden uit het dorp. Op 
grote, stalen bladzijden zijn de namen uit-
gesneden van 273 zeelieden die nooit huis-
waarts keerden. 

AKKERS IN DE DUINEN
We steken de Binnenwatering over en ver-
laten Katwijk. De smalle strook kustduinen 
tussen Katwijk en Noordwijk heet de Coepel-
duynen. Vroeger lagen hier netten te drogen 
en waren er akkers in de duinpannen, waar 
voornamelijk aardappels werden verbouwd. 
Nu is het een gevarieerd natuurgebied met 
duingraslanden, struwelen (struiken tot vijf 
meter) en bos. Tijdens het broedseizoen is het 
centrale deel van de Coepelduynen gesloten, 
maar de wandel paden zijn toegankelijk. 

LANGS DE VUURTOREN
Na 5 km arriveren we in Noordwijk. Een brui-
sende badplaats, maar nu het nog zo vroeg 
en mistig is, is het stil. We drinken koffie op 
het strand bij de strandtent waar ik ’s zomers 
graag kom, de relaxte Branding Beach Club. 
Daarna gaan we verder over de boulevard, 
langs Hotel Huis ter Duin en langs de vuur-
toren. Ook het volgende stuk is prachtig, 
vergelijkbaar met gisteren maar toch ook 
weer helemaal anders. We genieten van de 
heerlijke ondergrond waarop we lopen en 
horen het geruis van de wind door de naald-
bomen. En dan gaat ook nog de zon schijnen. 
We passeren de rand van de Noordwijkse 
Golfclub, en begrijpen nu waarom golfen 
hier zo magisch moet zijn. Na een korte klim 
over de duinen is daar als beloning weer 
uitzicht op zee. Nergens bebouwing, alleen 
maar duinen, wuivend helmgras, strand, zee 
en een paar wandelaars. Na ruim een kilo-
meter over het strand nemen we de volgende 
strandopgang naar Langevelderslag. 

HEEL VEEL DAMHERTEN
Het laatste stuk gaat door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (zie pagina 235), ingericht 
voor de drinkwaterwinning van Amster-
dam. Het is een populair wandelgebied waar 
veel routes zijn uitgezet met mooie paadjes 
om te struinen maar ook kaarsrechte paden 
met bestrating. Fietspaden zijn er niet. Wel 
veel damherten. De eerste keer dat we er een 
zien zijn we nog verrast, maar al gauw zien 
we er meer. We lopen nog een paar honderd 
meter naar de entree bij De Zilk en daarna 
naar de bushalte. Wat waren dit weer gewel-
dige wandeldagen! •




