
Wandelen in Wijk aanZee  
 
Het dorp Wijk aan Zee kent een aantal wandelroutes die stuk voor stuk natuurlijk heel leuk 
zijn om te volgen. De routes variëren van plaatselijk tot op Europees niveau.  
 
We beginnen met de ‘Dorpswandeling’ die 
speciaal is uitgestippeld voor mensen die wat 
minder goed ter been zijn en toch graag Wijk 
aan Zee willen bekijken. De route volgt 
alleen verharde paden en de steile hellingen 
zijn zoveel mogelijk vermeden. Helemaal zijn 
ze natuurlijk niet te vermijden in een 
kustdorp maar het is goed gelukt. De 
rondwandeling trekt voornamelijk door het 
centrum van het dorp en door middel van 
nostalgische plaatjes wordt u mee terug 
genomen in de tijd. Met behulp van het Prentenkabinet van J. van der Linden werden 
historische foto’s van plekken in Wijk aan Zee geselecteerd. Deze zijn vervolgens op 
borden geprint, van een lijst voorzien en op een twintigtal plaatsen in het dorp 
geplaatst. De gehele wandeling neemt naar schatting iets meer dan een uur in beslag. Een 
folder is te verkrijgen bij de Spar, De TIP Voorstraat 12 en Primera Ed van de Watering aan 
het Julianaplein.  
 
Dan hebben we het ‘rondje Wijk aan Zee’ van 
5,5 km, dat is ongeveer 1 1/2 uur wandelen. 
Hier gaat men om het dorp heen door het 
duinlandschap. Het biedt een bijzondere kijk 
op het verleden van het kustdorp. Bij deze 
wandeling kan men op ieder willekeurig punt 
starten. De folder gaat uit van het startpunt 
de Dorpskerk op het Julianaplein. De 
zuidelijke route van het Rondje voert door 
hoge duinen. Voor het noordelijke gedeelte 
van de route is een duinkaart verplicht. 
Wandelaars die deelnemen aan het rondje 
Wijk aan Zee worden op meerdere wijzen gestuurd en geïnformeerd. Behalve de folder is 
er bewegwijzering langs de routes en via een mobiele web app: 
          http://app.rondjewijkaanzee.nl/nl/ 
De folder is te downloaden op: http://www.wijkaanzee.org/rondje-wijk-aan-zee 
en ook te verkrijgen bij De TIP voorstraat 12,  
 

Het ‘Hollands Kustpad’ is een samenvoeging van het 
voormalige Duin- en Polderpad en het Visserspad (zie ook 
Nederlandse Wandelsport Bond). De route is nu 213 km lang 
en wordt beschreven in een gids, die door het Nivon en het 
Wandelnet gezamenlijk is uitgegeven. Het grootste deel van 
de route voert door een grote variatie van duinen. Brede en 
smalle duinenrijen, donkere bossen en ruime vlakten en heel 
veel verschillende typen vegetatie. Bij Ter Heijde wordt de 
strijd tegen het water erg zichtbaar als te zien is hoe dicht 
het dorp achter de duinen is gelegen. En bij Schoorl is het 
mogelijk om vanaf de duinen bij goed zicht tientallen 
kilometers ver te kijken over het lage land van West-
Friesland. Af en toe voert de route een aantal kilometer over 
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het strand en er worden diverse badplaatsen aangedaan. Het routedeel van Callantsoog 
naar Den Oever is van een heel andere aard. Eerst een aantal grootschalige polders om te 
eindigen op de glooiingen van het voormalig eiland Wieringen. Een globale indeling van het 
Hollands Kustpad:   Station Hoek van Holland Strand - Scheveningse Bosjes (33 km) 
                              Scheveningse Bosjes - Duindamseslag (37 km) 
                              Duindamseslag - Vogelmeer (40 km) 
                              Vogelmeer - Staringweg (39 km) 
                              Vogelmeer - Groote Keeten (48 km) 
                              De Nollen - Den Oever (40 km) 
           Extra route: Groote Keeten - Den Helder (16 km) 
De route is te bestellen via: http://webshop.wandelnet.nl/ 
 
Het 'Nederlandse Kustpad' maakt onderdeel uit van het internationale ‘Noordzee Kustpad’ 

(North Sea Trail). Landen rond de gehele Noordzee, van 
Denemarken tot Engeland werken in het samenwerkingsverband 
Coast Alive samen aan de ontwikkeling van kustpaden tot een 
netwerk van samenhangende wandelroutes. Het loopt van 
Schotland via Engeland, België, Nederland, Duitsland, Denemarken 
en Zweden naar Noorwegen.  
In Nederland verbindt het Noordzee 
Kustpad alle onderdelen van het 
Nederlandse Kustpad (Deltapad, Hollands 
Kustpad, Friese Kustpad en Wad- en 

Wierdenpad, tezamen LAW 5) tot het langste aaneengesloten 
wandelpad in Nederland (725 km).Deze paden sluiten weer aan 
op andere Europese kustpaden. Voor een printversie zie: 
http://www.northseatrail.org/ 
  
De ‘Europese wandelroute E9’ loopt van Sagres in het Zuiden van Portugal langs de kust 
naar het Noorden tot Hamburg, steekt dan door Sleeswijk-Holstein naar Lübeck en volgt de 
kust van de Oostzee tot aan de Baltische staten. De lengte van de route is onbekend. Het 
gedeelte van Bretagne tot de Poolse grens met Kaliningrad, dat reeds geruime tijd in 
gebruik is, meet ca 4.880 km, waarvan ruim 700 km in Nederland. Een variant langs de 
Engelse zuidkust voegt daar nog enkele honderden kilometers aan toe. Hetzelfde geldt 
voor een variant in Mecklenburg-Voor-Pommeren. De rest van de wandelroute is onvoltooid 
en onderbroken. In Portugal, Spanje en Frankrijk zijn delen van de route recent 

gereedgekomen of naderen hun voltooiing. 
Tussen Polen en Estland is de route 
onbepaald, mede omdat in dat gebied geen 
enkele wandelorganisatie actief is. In Estland 
bestaat de route vooralsnog uit enkele losse 
deeltrajecten. Buiten Rusland wordt er wel 
over gedacht om van Sint-Petersburg het 
formele eindpunt te maken, maar ook in 
Rusland bestaat er geen wandelorganisatie 
die hiervan werk zou kunnen maken. 
Europese wandelroutes worden uitgezet en 
beheerd door de Europese Wandelvereniging, 
waarin de Nederlandse wandelorganisaties 
door de Stichting Wandelnet (voorheen 
Wandelplatform-LAW) zijn vertegenwoordigd.  
De E9 is een themaroute met als onderwerp 
de verscheidenheid aan kustvormen in 
Europa. Zandige kusten met duinen en laag, 
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heuvelig achterland overheersen in Portugal. In noord-Spanje rijzen hoge bergen steil op 
uit de Atlantische Oceaan. In zuidwest-Frankrijk loopt de E9 opnieuw door een uitgestrekt 
duingebied langs zandstranden, maar op het schiereiland Bretagne bepalen heuvels, 
rotsige kliffen en intieme baaien het beeld. In Normandië en langs de Engelse zuidkust 
vindt men witte krijtrotsen, die echter tegen de Belgische grens plaatsmaken voor een 
smalle reep duinen met opnieuw zandstrand. De Belgische kust en delen van de 
Nederlandse kust zijn sterk bebouwd en gecommercialiseerd, maar hier en daar vindt men 
beschermde natuurgebieden, die tevens een belangrijke functie in de bescherming van het 
land tegen het opdringende zeewater hebben. De noordkust van Nederland en west-
Duitsland bestaat daarom uit dijken en aangrenzend polderland langs de Waddenzee, een 
in haar geheel beschermde brakke lagune. Bij Hamburg gaat de E9 diep landinwaarts om 
de trechtermonding van de Elbe te kruisen, maar vanaf Lübeck vormen lage duinen en een 
langgerekt zandstrand weer de hoofdmoot. De variant door Mecklenburg-Voor-Pommeren 
loopt niet langs de kust en hoort dus eigenlijk niet in de route thuis. Fjorden, zoals men 
die in Noorwegen en Schotland aantreft, ontbreken echter geheel, evenals - en dat is 
verrassend - eilanden voor de kust (met uitzondering van de inmiddels aangelande eilanden 
in de Nederlandse provincie Zeeland). Fjorden zijn wel ruim voorhanden langs het 
Noordzeepad, dat in Nederland met de E9 samenloopt. 
 
In Nederland loopt de E9 (750 km) over hetzelfde traject als de Noordzeepad. De route is 
samengesteld uit de volgende deelroutes: 
LAW 5-1 Deltapad, lopend van Sluis naar 
Hoek van Holland 
LAW 5-2/5-3 Hollands Kustpad, (een 
samentrekking van het Visserspad en Duin- 
en Polderpad) lopend van Hoek van Holland 
naar Den Oever 
De Afsluitdijk, 
LAW 5-4 Friese Kustpad, het deel van Zurich 
naar Lauwersoog 
LAW 5-5 Wad- en Wierdenpad, lopend van 
Lauwersoog tot aan Bad Nieuweschans. 
Het deel langs de Noordzeekust voert voor 
een groot deel door de duinen, het deel 
langs de Waddenkust voert langs de 
waddendijk, maar voor een belangrijk deel 
ook door het Friese weide- en Groningse 
akkerland. De route loopt ook over ruim 50 
km zeedammen, waarvan de Afsluitdijk met 
32 km de langste is.  
 
En in al deze LAW of Lange Afstand Wandelingen is Wijk aan Zee opgenomen en dat is echt 
niet alleen omdat het gunstig aan de route ligt maar omdat Wijk aan Zee een dorp is met 
net dat beetje meer.  
 
 


