Beschrijving wandelroute Duin & Kruid Lenteloop
Inleiding
U loopt de route tegen de klok in, het is een lus die eindigt waar u nu
begonnen bent.

1.

Start in noordelijke richting. U ziet aan uw rechterkant het landgoed
Duin en Kruidberg en loopt er langs.

2.

Nadat u een hekje gepasseerd bent gaat u linksaf en vervolgt u het
pad, dat omhoog loopt.

3.

3. Bij de kruising:
links aanhouden,
neem de
Hertogweg,
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4.
4. Bij de volgende
driesprong blijft u op het
de Hertogweg, ga NIET
linksaf

5. U nadert een pleintje met de boswachterswoning. Ga hier rechtsaf het
klinkerpad op dat naar IJmuiden gaat. Na 100 meter verlaat u dit pad en gaat u
linksaf, de Witteweg naar het strand.

5.

6. Bij een soort driesprong vervolgt u het pad rechtdoor richting
Bloemendaal, strand.
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7.
7. Bij de volgende driesprong gaat u rechtsaf omhoog,
de Koningsweg op

8. Laat het Olmenpad links
liggen, loop dus rechtdoor
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9. Als u de laatste duinenrij op afstand kunt zien moet u opletten.
Loop niet voorbij de afslag naar links, het Hubertuspad,.
U ziet een klein paaltje (foto). Dit pad neemt u, in ganzenpas, want
het is smal. Hooglanders lopen hier ook graag, getuige het grote
aantal uitwerpselen! Het pad wordt aangegeven met paaltjes. Een
hobbelig stuk door prachtige natuur.
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10.

In zuidelijke richting loopt u naar de hoofdroute naar het
strand. Daar gaat u niet heen, maar u vervolgt de route
linksaf, naar het oosten.

NB. Wilt u een blik werpen op de Noordzee, dan loopt
u rechtsaf op dit punt, totaan het eerste duin vanaf
het strand. Heen en terug is dit 2 kilometer extra,
maar bij mooi weer de moeite waard!

10.

U kunt het betonpad nemen maar ook een smal slingerpad
dat rechts op 10 meter parallel met het betonpad loopt. Dat is
iets uitdagender. Bij de driesprong komen ze weer samen
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11.

U neemt op de driesprong de afslag Bloemendaal. Dit
klinkerpad slaat u rechtsaf in, richting Kennemerduinen.

12. Op dit klinkerpad blijft u tot de viersprong. Ga daar linksaf het
voetpad op.
13. Vervolg uw route langs het hek, dat gemaakt is om een groot gebied
af te bakenen waar schapen kunnen grazen en de prunus kunnen
opeten. Aan uw rechterkant is een nieuw duin gemaakt, alle bomen
zijn weggehaald.
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14. Neem niet het ruiterpad maar loop nog even door.
15. Neem hier het smalle pad linksaf richting Ingang Duin en Kruidberg.

Houd bij de T -kruising (groen paaltje) links aan.
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14. Blijf op het Wezepad,
loop lekker met de zon in
je rug verder

15. Aan uw rechterkant ziet u de resten van het zwembad dat vroeger
hoorde bij het Provinciaal ziekenhuis, dat zich uitstrekte van
Santpoort tot Bloemendaal.
16. Weldra ziet u de Zeeweg weer opdoemen. Het laatste stukje gaat
u rechtsaf naar de finish.
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Hopelijk hebt u genoten!
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