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	Afstaptip 4 Vliegkamp Valkenburg Langs deze lange weg
vindt u weilanden en na een aantal kilometer de overblijfselen van het voormalig Nederlands en Duits militair
vliegkamp Valkenburg. Deze overblijfselen zijn te zien bij
de 3e, 2e en 1e Mientlaan.

Katwijkse Zuidduinen

	Afstaptip 5 Panbos Panbos is een geliefd wandel- en
speelbos met onder andere overblijfselen van de Atlantikwall uit de tweede wereldoorlog.

5	Overkant van de N206 linksaf en weg volgen tot voorbij

Deze fietstocht leidt u door de Katwijkse

het benzinestation en café Het Wachtje.

6	
Oversteken bij de stoplichten, eerste straat links, met

Zuidduinen van Katwijk naar Wassenaar en
weer terug naar Katwijk. Vroeg in de ochtend
of tegen de avond is de natuur hier op haar
mooist. Deze tocht laat u kennis maken met
één van de mooie natuurgebieden die
Katwijk bezit.

	
Route van 16 km
De route loopt door de duinen van Katwijk naar

Wassenaar en door Wassenaar weer terug.

de bocht mee en na een aantal meter links onder het
viaduct door.

7	Schuin rechtdoor (tussen flats door), weg blijven volgen
en brug oversteken.

8	Overkant van de brug naar rechts, weg volgen en met
1	Startpunt bij ingang Zuidduinen ter hoogte van de Sportlaan. Rijd het hele fietspad uit.
	Afstaptip 1 Picknickbankjes In de duinen komt u diverse
bankjes en picknicktafels tegen, het is heerlijk om even
te gaan zitten en/of iets te eten, misschien krijgt u wel de
kans om de dieren die in de duinen leven te zien.
	Afstaptip 2 Paviljoen de Duinen Midden in de duinen
komt u na een aantal kilometer een klein paviljoen tegen,
hier kunt u genieten van een hapje en een drankje. Dit
paviljoen is alleen in het zomerseizoen geopend.

2	Eenmaal de duinen uit (links van uw hotel Wassenaarse

de bocht mee, einde links.
	Afstaptip 6 Speeltuin Heeft u kinderen bij u? Aan het
einde van de Cantineweg is een grote speeltuin.

9	Eerste straat links (Nachtegaallaan), einde van deze
weg links.

10	Weg volgen tot aan de duinen, daar met bocht mee naar
rechts. Na een aantal meter is de eindbestemming en
tevens het startpunt bereikt.
	Afstaptip 7 Soefi Tempel Wanneer u tegen de duinrand
fietst kan u de Soefi Tempel niet missen. Dit fraaie oosters
uitziende gebouw is de unieke tempel van de Soefibeweging.

Slag) steekt u de weg over en slaat u linksaf.

3	Volg het fietspad tot de eerst volgende rotonde,
sla daar linksaf.
	Afstaptip 3 De Klip (rechts van de rotonde) Dit is een klein
koffiehuis waar u ook belegde broodjes kunt bestellen.

4	Blijf de weg volgen (4,5 kilometer), bij de eerste rotonde
rechtdoor, bij de tweede rotonde de N206 oversteken.
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