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Wandeling door de duinen van Meijendel 
samen met Harrie van der Hagen  
(pagina's 243-251) 
 
Even ten noorden van Den Haag liggen de dui-
nen van Meijendel. Het is een van de meest af-
wisselende gebieden van Nederland met hoge 
duinen, valleien en plassen en alles daartussen-
in. Door de kalkrijke bodem herbergt dit duin-
gebied een rijke flora met een groot aantal zeld-
zame planten en paddenstoelen. Bijzondere 
soorten die je hier vindt zijn Kruisbladgentiaan 
en Kleine steentijm. Op de duinplassen kun je 
Krooneenden zien die eten van de kranswiervel-
den. De wandeling is ca. 9 kilometer en duurt 
ongeveer 5 uur (inclusief rondkijken). 
 
Hoe te bereiken: 
auto: Vanuit Rotterdam (A13) of Utrecht (A12) 
naar Den Haag. Bij het Prins Clausplein richting 
Den Haag centrum. Aan het eind van de 
Utrechtsebaan rechtsaf naar Wassenaar via N44. 
Op de N44 bij de eerste verkeerslichten linksaf, 
afslag Wassenaar Zuid.Volg de 
v.d.Oudermeulenlaan naar links; op de rotonde 
rechtuit de Stoeplaan in. De Stoeplaan buigt naar 
rechts; ga direct na restaurant De Kieviet linksaf 
de Wilhelminalaan in. Wilhelminalaan gaat over 
in Berkenlaan. Berkenlaan gaat over in Meijen-
delseweg. Rijd door tot het parkeerterrein aan 
het einde van de weg. Of parkeer bij Kieviets-
duin en ga te voet verder (half uur). De wande-
ling begint bij het bezoekerscentrum en de pan-
nenkoekenboerderij.   
Vanuit Amsterdam (A44): richting Wassenaar en 
Den Haag via de N44. Op de N44 bij de vierde 
verkeerslichten rechtsaf, afslag Wassenaar Zuid. 
Zie verder hierboven. 
openbaar vervoer: eerst met de trein naar Den 
Haag Centraal; dan met bus 43 richting Leiden, 
uitstappen halte De Kieviet. Vervolgens is het 
ongeveer een half uur lopen naar het beginpunt 
van de wandeling: naar rechts oversteken Wil-
helminaplein op; Wilhelminaplein gaat over in 
Wilhelminalaan en vervolgens in Berkenlaan. 
Berkenlaan gaat over in Meijendelseweg. Meij-
endelseweg aflopen tot bij het bezoekerscen-
trum en de pannenkoekenboerderij. Hier begint 
de wandeling. 
 
 
 

Beschrijving wandeling: 
Koop eerst een dagkaart bij het bezoekerscentrum 
achter de pannenkoekenboerderij (als je ook de pun-
ten 8 en 9 van de wandeling wilt bekijken) en loop 
dan richting strand langs de Golfzangweg. 
 

(1) In het bos na het bezoekerscentrum veel Zo-
mereik en Grauwe abeel. Naarmate je verder uit 
de lagergelegen vallei Meijendel komt gaat het 
bos over in hoge struwelen met Eenstijlige mei-
doorn, Kardinaalsmuts, Liguster, Rode kornoel-
je, Zuurbes, Hondsroos en ook de Egelantier 
waarvan de blaadjes, als je ze fijn wrijft, naar 
jonge appeltjes ruiken. Langs het pad hier en 
daar Valse salie. 
 
Loop tot aan het fietspad (Prinsenweg) en sla 
linksaf. Neem eerste fietspad rechts (Meijendelse 
slag, gaat naar het strand).  
 

(2) Na de ondergrondse waterleiding (sprang) te zijn 
overgestoken worden de struwelen lager en be-
staan vooral uit Duindoorn, Liguster, Eenstijlige 
meidoorn en Vlier. Op open zandige plekken 
langs het pad echte duinplanten als Duinviooltje, 
Kleine leeuwentand, Veldhondstong, Glad parel-
zaad, Echt walstro, Driedistel. Het hoge duin is 
vooral begroeid met Helm, ook veel Bezem-
kruiskruid.  
In de verstoorde bermen vind je hoog opgaande 
planten als Koningskaars, Middelste en Grote 
teunisbloem, Veldhondstong en Slangenkruid.  
 
Loop door tot klein paadje aan linkerhand en sla 
hier linksaf; volg dan dit paadje door de droge dui-
nen en valleitjes. 

 
(3) Op de duinhellinkjes groeit veel Welriekende 

salomonszegel, Agrimonie, Echt walstro, Grote 
tijm, Kruipend stalkruid, Veldhondstong, Echt 
bitterkruid, Kleine ruit, Duinreigersbek, Gewoon 
biggenkruid en Slangenkruid. De grasachtigen 
hier zijn naast de stoere Helm, vooral Zandzeg-
ge, Duinriet en Zandkweek. Er vliegen ook veel 
vlinders rond. Let op de Kleine parelmoervlinder 
(vaak in de buurt van Duinviooltje), Oranje 
zandoogje en Bruin zandoogje. Let hier in het 
najaar ook op typische duinpaddenstoelen zoals 
de Gesteelde stuifbal en de Kleine aardster. 

 
In het duinvalleitje dat we passeren veel Geel-
hartje, Strandduizendguldenkruid, Stijve ogen-
troost en Gewone vleugeltjesbloem. Op de laag-
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ste plekken: Koninginnekruid, Watermunt, 
Moeraswalstro en Waternavel. Aan de onderkant 
van hellinkjes groeien het Ruig viooltje en de 
Kruisbladgentiaan. De laatste soort wordt in Ne-
derland bijna alleen in Meijendel gevonden. 
Hier ook veel Jacobskruiskruid, een planten-
soort waaraan in dit duingebied veel onderzoek 
is gedaan.  

 
Wanneer je weer terug bent bij de Meijendelse slag 
linksaf; eerste pad rechts. 

 
(4) We komen nu door of langs de Libellenvallei. 

Een prachtige duinvallei waar je gewoon vrij 
mag rondkijken, terwijl de meeste bijzondere 
plantensoorten van de kalkrijke Hollandse dui-
nen hier gevonden kunnen worden. Kijk maar 
eens goed rond en vind (afhankelijk van de tijd 
van het jaar): Parnassia, Moeraswespenorchis, 
Rietorchis, Vleeskleurige orchis, Slanke genti-
aan, Waterpunge, Sierlijk vetmuur, Rechte rus, 
Zeegroene zegge, Trilgras en Dwergzegge en 
natuurlijk ook de soorten die we net al zagen: 
Stijve ogentroost, Watermunt, Geelhartje en Kat-
tenstaart. Ook hier op de hellinkjes veel Kruis-
bladgentianen. Nog hoger veel Gewone rolkla-
ver,  Ruig viooltje, Driedistel, Echt bitterkruid, 
Bitterkruidbremraap, Kleine leeuwentand, Krui-
pend stalkruid, Grote tijm, Muizenoortje en 
Gewone vleugeltjesbloem. In het water groeien 
kranswieren. Recent is de Libellenvallei voor een 
deel tot op het kale zand afgeplagd.      

 
Bij fietspad (Oude slag) weer rechts en terug (tenzij 
je eerst in zee wil zwemmen).  

 
(5) Aan de Oude slag is een mooi uitkijkpunt waar 

je goed kunt uitkijken over de buitenduinen, 
maar ook landinwaarts over de infiltratieplassen 
en de duinbossen waar we straks doorheen zul-
len lopen. Hier zie je veel Wegedoorns.  

 
Op zandige omgewoelde plekken (op ruiterpa-
den) vind je een aantal interessante soorten van 
verstoorde kalkrijke grond: Doornappel, Ste-
kend loogkruid, Aardbeispinazie, Smal vlies-
zaad en Kromhals. En natuurlijk het kleine, op-
vallend lichtrood bloeiende plantje: Rood gui-
chelheil. 

 
Doorlopen tot fietspad langs Prinsenweg. Hier even-
tueel linksaf, even doorlopen naar uitzichtspunt 
Pannenduin (6) en daarna weer terug.  

 
(6) Op dit uitzichtpunt kun je mooi het verschil 

tussen noord- en zuidhellingen zien. Wanneer je 
naar het noorden kijkt zie je alleen lichte, open, 
zandige hellingen. Dit zijn de zuidhellingen. 
Naar het zuiden kijkend zijn de hellingen don-
kergroen en begroeid met Vlier en Eenstijlige 
meidoorn. De verschillen in de hoeveelheid in-
straling tussen deze noord- en zuidhellingen zijn 
zeer groot en leiden tot grote verschillen in be-
groeiing.   

 
Anders even naar rechts, fietspad oversteken en rou-
te met gele paaltjes volgen totdat blauwe paaltjes-
route wordt bereikt. Daar links aanhouden en 
blauwe paaltjes volgen. (NB: als je op dit punt 
rechts aanhoudt, kom je weer bij het beginpunt van 
de wandeling). 

 
(7) Na het fietspad overgestoken te hebben passeren 

we een duinpas aan onze linkerhand. Langs de 
kant groeien Riet, Koninginnekruid en Harig 
wilgenroosje. In het heldere water groeit Smalle 
waterpest. Als je goed in het water kijkt kun je 
allerlei waterdieren zien, zoals grote bloedzui-
gers of scholen jonge Baarsjes. 

 
Het bos waar we nu doorlopen bestaat vooral uit 
Zomereik, Grauwe abeel en Zwarte populier. In 
de struiklaag Kardinaalsmuts, Eenstijlige mei-
doorn en Wegedoorn. In de ondergroei veel 
Duinriet, Hondsdraf, Drienerfmuur, Dauw-
braam, Geel nagelkruid, Groot heksenkruid, 
Look-zonder-look, Valse salie, Smalle en Brede 
stekelvaren, Mannetjesvaren, Heggedoornzaad 
en Wilde asperge. Let hier ook op paddestoelen. 
Grote kans op Groene knolamaniet (dodelijk 
giftig!) en Gekraagde aardster. 

 
Blauwe paaltjes blijven volgen tot bij het hek van 
het deel van het gebied dat alleen met dagkaart toe-
gankelijk is (Kijfhoek). Ga het hek door en sla op 
het eerste pad na het hek linksaf en blijf dit paadje 
volgen. Na 10 minuten lopen, zie je de duinplassen 
aan je linkerhand. 

 
(8) Hier heb je een schitterend uitzicht over de 

duinplassen. Op het water altijd veel Futen, 
Meerkoeten, Kuifeenden en Tafeleenden. Ook 
grote kans op Krooneenden. De plassen zijn de 
laatste jaren als gevolg van de voorzuivering van 
het geïnfiltreerde water duidelijk voedselarmer 
geworden, waardoor de rietranden nu wat kari-
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ger zijn. Het gevolg is dat hier tegenwoordig 
minder rietvogels, als Rietzanger en Rietgors, 
broeden. Voor de vegetatie van duinvalleien en 
plassen hebben deze maatregelen echter zeer 
positief uitgepakt. Veel soorten van vochtige 
duinvalleien zijn teruggekeerd en je ziet ook 
weer de oude kranswiervelden in het water. Kijk 
ook goed naar roofvogels. Je ziet vrijwel zeker 
een Havik, een Buizerd of een Boomvalk.  

 
Eerst passeer je een paaltje met het cijfer 3 en op een 
gegeven moment loopt het pad wat hoger en kun je 
ver over de plassen uitkijken. Dan buigt het pad 
naar rechts. Stop dan na een minuut of vijf, in 
ieder geval voordat het pad weer het bos ingaat. 
Kijk goed rond en loop daarna hetzelfde pad terug 
naar de ingang van de Kijfhoek. 

 
(9) Op de steile duinhellingen zie je een van de 

mooiste voorbeelden van het Duin-
Paardenbloemengrasland, dat zeer rijk aan 
bloemen is. In juni zijn deze open hellingbe-
groeiingen op zijn mooist met Geel walstro, 
Grote tijm, Kruipend stalkruid, Muizenoortje, 
Oranjgele paardenbloem, Smal fakkelgras en de 
schitterende Kleine steentijm. Deze bloemrijke 
hellingen en het prachtige verre uitzicht over de 
duinplassen maken de moeite van deze uitstap 
naar de hellingen van de Kijfhoek meer dan de 
moeite waard..  

 
Passeer het hek weer; houd links aan en vervolg de 
eerdere blauwe route (let op dat je niet terug loopt 
langs de eerder gelopen blauwe route).  

 
(10) Aan je linkerhand liggen de vroegere akkers 

van de oude boerderij Meijendel. Tegenwoordig 
zijn dit voedselarme graslandjes die worden ge-
bruikt om te spelen of in de zon te liggen. Op 
deze oudere duingronden is de bovenste bo-
demlaag ontkalkt, zodat hier nu planten groeien 
die je vaak ziet op een voedselarme, zure bo-
dem. Dit zijn: Gewoon struisgras, Schapengras, 
Schapenzuring, Zandzegge, Gewoon biggen-
kruid, Paashaver, Ruig haarmos en Open ren-
diermos.  

 
Na korte tijd kruist de blauwe route de route met 
witte paaltjes. Sla hier rechtsaf. Loop langs de witte 
route terug naar de pannenkoekenboerderij. 
 
Opmerkingen en aanvullingen: 
frank.berendse@wur.nl 
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