
Fit blijven door te  

S
inds 2020 zijn mensen meer gaan wandelen. Zowel jon-
geren als ouderen zijn massaal naar de duinen, heide en 
bossen getrokken. Hoewel het natuurlijk voor iedere leef-
tijdscategorie aan te raden is, is het voor ouderen des te 
beter om te wandelen. Door regelmatig op pad te gaan, 

zorgt ervoor dat u fitter ouder kunt worden. Zo helpt het u onder 
andere om uw conditie op peil te houden, waardoor alle activiteiten 
in het dagelijks leven net iets gemakkelijker gaan.

Wij hebben drie leuke wandelingen voor u uitgestippeld. Het enige 
wat u nog hoeft te doen, is uw wandelschoenen aan te trekken en 
een selfie in te sturen.

Een verrassende en veelzijdige route 
waarbij u over het grote landgoed 
Keukenhof en weilanden van 
natuurgebied Wassergeest wandelt. 
Het tochtje begint bij het laarzenpad 
door het Grote Looster aan de rand van 
grasgroene weilanden. Tijdens de grote 
bollenshow ziet u de toeristengekte vanaf 
het pad. Gelukkig vergeet u dit snel 
in het Keukenhofbos. Dit authentieke 
strandwalbos achter het kasteel is 
imposant met hoge heuvels en kolossale, 
oude bomen. Voor de afwisseling volgt 
dan een serie prachtige bollenvelden. 
De kleurcontrasten zijn oogverblindend. 
Maar ook buiten het bloemenseizoen is 
het lijnenspel op de zandige akkers  
een feest. Het laatste deel van de 
wandeling gaat door de weilanden van 
Wassergeest en Keukenhof. Hakhoutbosjes 
zijn hier uitgegroeid tot een soort 
oerwoud, overgroeid met braam, 
kamperfoelie en hop.

Een wandeling ten zuiden van Katwijk die 
bijna 100% onverhard is. Het startpunt is 
de Pan van Persijn, een groene oase aan de 
binnenduinrand, in de volksmond Panbos 
geheten. Ooit was dit het jachtgebied 
van de heren van Persijn, nu is het een 
geliefd landgoedbos met een hertenkamp, 
speelweides en restanten van de Duitse 
Atlantikwall: een betonnen antitankwal en 
‘drakentanden’. Naast het dichtbegroeide 
Panbos wandelt u vooral door open 
duinlandschap met duingraslanden en 
de vroegere duinakkers van Katwijkers. 
Ook loopt u langs een gele soefitempel 
op een duintop, gevederde vriendjes als 
de zeldzame roodborsttapuit, een hele 
kolonie prehistorisch ogende aalscholvers, 
golvende velden met prachtige bloemen, 
brede schelpenpaden en smalle zandpaden. 
Een zeer gevarieerde wandeling waar u uw 
ogen uitkijkt. 

Duingebied Meijendel staat garant 
voor afwisseling en een flink aantal 
hoogtemeters. De intimiteit van het 
bos maakt plaats voor de met helmgras 
begroeide duinen, waarna u weer het 
bos betreedt. Verharde paden zijn er 
nauwelijks. Bij boerderij Meyendel, op 
een derde van de wandeling, kunt u 
uw dorst lessen. In het ernaast gelegen 
bezoekerscentrum De Tapuit wordt 
verteld hoe de duinen ons drinkwater 
zuiveren. In de laatste duinenrij kunt u 
een bezoek brengen aan forse bunkers 
uit de Tweede Wereldoorlog en aan 
de strandtent Het Puntje. Voor de 
vogelobservatiewand op de tweede helft 
van dit achtje moet u een halve kilometer 
omlopen. Neem uw verrekijker mee, want 
hier wordt regelmatig de kleine karekiet, 
de waterral en de visdief gespot. 

Lengte
10 km

Start- en eindpunt 
Toeristisch Overstap Punt (TOP) Lisse 

Adres startpunt 
Stationsweg 59, Lisse

Parkeren
TOP Lisse, zie adres startpunt 

Wanneer
Hele jaar door

Openbaar vervoer
Arriva-buslijn 90, halte Leidsevaart in Lisse: uitstappen halte Nassaupark in Lisse. 
Arriva-buslijn 50 van station Haarlem of Leiden naar halte Nassaupark in Lisse.
  
Horeca
Het Tussenstation, hettussenstationlisse.nl

Lengte
12 km

Start- en eindpunt 
Katwijk, ingang recreatiegebied 
Pan van Persijn

Adres startpunt 
Wassenaarseweg 152, Katwijk

Parkeren
Eigen P-terrein aan 
de Wassenaarseweg/N441 

Wanneer
Hele jaar door

Openbaar vervoer
Bushalte Panbos (Katwijk a/d Rijn), lijn 90 vanaf station Den Haag Centraal. 
  
Horeca
Café-restaurant Het Panbos, hetpanbos.nl; Pannenkoekenrestaurant Panbos, 
pannenkoekenboerderijdehooiberg.nl; Diverse horeca langs de boulevard van 
Katwijk aan Zee

Lengte
12,5 km

Start- en eindpunt
Parkeerplaats 
Kievietsduin of  
Parkeerplaats 
Meijendel

Adres startpunt 
Meijendelseweg 60 of 36, Wassenaar

Parkeren
Parkeerplaats Kievietsduin, Meijendelseweg 60, Wassenaar (vóór slagboom RA) 
Parkeerplaats Meijendel (bij Boerderij Meyendel), Meijendelseweg 36, Wassenaar

Wanneer 
Hele jaar door

Openbaar vervoer
Connexxion-buslijn 43, Den Haag Central – Leiden Centraal, halte De Kieviet, 
15 minuten naar startpunt

Horeca
Restaurantboerderij Meyendel, meyendel.nl Strandtent Het Puntje, 
strandtenthetpuntje.nl

Route 1
Keukenhofroute 

Route 2
Pan van Persijnroute

Route 3
Meijendelroute

Selfie- 
actie 

Maak een selfie 
tijdens uw wandeling 
en stuur deze in naar 
redactie@marente.nl. 
De drie leukste selfies delen 
we in het volgende nummer 
van Thuis! én krijgen het 
Het boekje De mooiste netwerkwande-
lingen thuisgestuurd! Wie weet bent u 
een van de selfiewinnaars en ligt dit leuke 
boekje binnenkort bij u op de deurmat.




