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Route beschrijving 

Vanaf bushalte teruglopen richting Heemstede. Op rotonde LA Bekslaan in. Op viersprong 
RD landgoed Vogelenzang op. Voorbij het kleine huis niet LA buigen naar grote huis maar 
onverhard pa RD volgen tot bosrand. RA aan de overkant van sloot, sloot volgen. Door 
hek LA asfaltweg op volgen door toegangshek van waterleidingduinen (kaartautomaat 
links voor hek). Na hek RD klinkerweg volgen. Na 550 m RA onverhard pad in dat 
roodwit is gemarkeerd. Markering volgen tot bruggetje over kanaal (na 650 m). Meteen 
na brug voor rood-wit paaltje RA tot klinkerweg. RA klinkerweg de roodwitte markering 
volgen tot volgende klinkerweg (ongeveer 1,3 km., halverwege op niet goed 
gemarkeerde driesprong R houden). RA klinkerweg af. 1e klinkerweg LA. Bij 
bezoekerscentrum RA een vlonderpad volgen. Aan einde vlonderpad LA klinkerweg 
volgen door hek en doorlopen tot asfaltweg (Vogelenzangseweg). RA weg volgen via 
fietspad. Na 100m LA hek van Leyduin in. Meteen schuin RA onverhard pad in. 1e pad R 
en meteen LA over houten bruggetje. Even verder op aan de linkerhand een lange laan in 
naar een uitkijktorentje op een hoog duin leidt. Om deze toren heen lopen en laan RD 
vervolgen. Op viersprong RA asfaltweg. Na 100 m op 3-sprong RA. Voor bij landhuis 
Leyduin LA pad door de weilanden volgen dat naar een houten huisje op een 
parkeerplaats leidt. Parkeerplaats oversteken en op verharde weg LA. Deze weg 
vervolgen over spoor. Drukke weg en brug oversteken. De weg vervolgen tot volgende T 
kruizing. Op kruizing RD een hek door en onverhard pad volgen tot een hek met 
verboden toegang. Voor hek LA rode paaltjes volgen. Op t kruizing RA, 1e pad LA tot 
klinkerweg. RA tot hek. Voor hek LA. 1e pad RA. Na tennisvelden RA door hek heen. Op 
asfaltweg LA. Voor molen LA verharde weg in die langs een brede sloot loopt volgen. 
Weg oversteken en RD een voetpad in langs sloot (Burgerhavepad). Bij bruggetje RA  
door lopen tot Raadhuisstraat. LA, 1e weg RA (Postlaan/ v.d. Eijndekade). Na drukke weg 
en haven aan de linkerhand bedrijfsgebouwen. Aan het eind van die gebouwen LA 
(Nijverheidslaan). Aan het einde van de bedrijfsgebouwen LA een onverhard pad tussen 
twee hagen in . (de ingang van voormalig seminarie Hageveld, nu VWO school, aan 
rechterhand ligt iets verder door). Hoge voetbrug over. Over het water RA de kade van 
het water volgen. Na dat we onder een brug zijn doorgelopen komt het pad op een 
verharde weg. RA brug over, meteen weer RA Mauvelaan in die bij het water uitkomt. LA 
water volgen. Op 3-sprong RA Weisenbruchstraatin. RD lopen via Prins Mauritslaan en 
Prof. Bronnerlaan. Aan het einde RD onverhard pad het park in. Na 100 meter bij 
Hildebrandbeeldje RA. Doorlopen tot hek van hertenkamp. Hek rechtsom volgen. Aan 
ander einde RA pad volgen tot kruizing met drukke weg (Paviljoenlaan). Deze weg 
oversteken en de Kleine Houtweg in. Gracht oversteken. Over brug LA, 1e straat RA 
(Klein Heiligland). Na ruim 500 m. RA Annegang in. Aan het einde LA en 1e RA. 
Doorlopen tot over de brug daar LA. Op volgende brug RA, drukke weg oversteken de 
Bakenessergracht op (aan de linkerzijde). 2e straat LA (Korte Begijnstraat). Aan het 
einde RA, op T-kruizing LA, 1e straat RA, bij kerk LA. Aan het einde RA (Jansweg). 
Doorlopen tot station aan linkerhand. 

Start:    Halte Bekslaan, Vogelenzang  
Eindpunt:   Station Haarlem  
Horeca: Bij toegangshekken Waterleidingduinen, Wandelbos 

Groenendaal, Raadhuisstraat Heemstede, Haarlemmerhour, 
Centrum Haarlem 

Bereikbaarheid: Elk uur bus van station Heemstede-Aerdenhout naar 
Vogelenzang 

Kaart: Topografische Kaart 1:25.000 bladen 24H en 25C 
Routebeschrijving d.d.: 12-2-2014  
Bijzonderheden:     Toegang Waterleidingduinen alleen met geldig toegangsbewijs 
 



 

 


