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TeVoet Wandelroute 030a: Noordwijk – Hillegom NS 

Algemeen: Het eerste deel loop je over de rand van de duinen. Je ziet hoe steil de duinen zijn 
afgegraven, en hoe sterk de geestgronden zijn geëgaliseerd. Daarna loop je tussen de bollenvelden, 
vooral in het voorjaar kleurrijk. Het laatste stuk gaat eerst langs de trekvaart Haarlem-Leiden, 
gegraven in de 17de eeuw en de eerste levensader van dit gebied, en daarna langs de spoorlijn, de 
tweede levensader uit de 19de eeuw.  
 
Start bij knooppunt 12 Northgodreef, Noordwijk-aan-Zee. Knooppunt 12 is bereikbaar vanaf ov-halte 
Duinpark (Noordwijk). Volg in westelijke richting de Northgodreef tot knooppunt 12. 
Eindpunt: NS-station Hillegom 
Lengte wandeling: 16 km 
Honden zijn verboden in Langeveld en de Waterleidingduinen (Entreekaart verplicht - automaat). 
Horeca onderweg: Hotel de Witte Raaf, Noordwijk; aan de Langevelderlaan; in Zilk. 
 

 
 
Routebeschrijving:  
Vanaf knp 12 in Noordwijk door de Boswachterij Noordwijk via knp 53 naar knp 79.  
Na knp 79 niet de markering naar links volgen maar rechtdoor een voetpad volgen aan de overzijde 
van het fietspad. Een mountainbike pad kruisen en steeds dit pad volgen, links van het fietspad. Na 
een kruising met zowel een wandelpad als een mountainbike pad (zessprong) op een volgende 
splitsing rechts een pad volgen dat door kabouters wordt gemarkeerd. Afslagen negeren en tenslotte 
uitkomen op de Randweg tegenover de jeugdherberg en de Langevelderlaan. (Hier horeca.) 
Hier op het  fietspad linksaf (ongemarkeerd) en steeds links richting fietsknooppunt 06  tot na een 
weide. Op dit punt rechtsaf een bospad in (niet gemarkeerd) en steeds rechts houdend uitkomen op 
de Langevelderslag. 
De weg oversteken, door het hek het natuurgebied Langeveld in (niet gemarkeerd). Eerst rechts van 

het water tot aan een kruising,  dan links daarvan tot aan de 2de kruising. Hier linksaf, bij een 

driesprong  rechts naar de noordelijke uitgang.  

Het fietspad oversteken en de ingang Waterleidingduinen (entreekaart verplicht, te koop via 

automaat) passeren. LAW 5-2 rechtsaf volgen naar knp 64 en knp 63 (De Zilk) en linksaf over de 

hoger gelegen bosrand die de N 206 flankeert richting 29. (Waar het betegelde pad naar 

rechts  afbuigt linksaf iets klimmen en op bosrand. Er lopen hier 2 paden en op het rechterpad is het 

verkeerslawaai wat minder. Aan het einde naar beneden en rechtsaf over landbouwperceel verder.  

Op de Zilkerduinweg rechts naar knp 30 en daarna links naar knp 61 (trekpont) aan de Leidsevaart en 

knp 65 (trekpont). Via knp 50 naar knp 54, NS Hillegom. 


