
Wandelen in de duinen van Six  

Start en eindpunt: Gasterij ’t Woud, Herenweg 95, 1861 PD Bergen (NH) 

 

1 

Steek vanuit Gasterij ’t Woud de Herenweg RD over, Woudweg. Loop 100 m omhoog naar 

betaalautomaat bij ingang van parkeerterrein voor bezoekers duingebied. 

 

2 

Direct na veerooster LA op zandpad ri. Egmond a/d Hoef (Y). Volg de palen met een witte kop. Neem, 

na wat hoogte te hebben gewonnen, de trap naar beneden en volgende trap naar boven. Volg hoge 

rug van de binnenduinrand RD in zuidelijke richting. 

 

3 

Op mul zand RD naar bosrand met bank. Ga op viersprong RA, waar het rood-wit gemarkeerde 

Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) RD gaat. Loop voorbij kuilen in eikenhakhout en sla 100 m na bord 

Vogelbroedgebied RA op vage T-splitsing, naar houten paal met witte kop in bosrand. Even later RD 

door klaphek in raster, blijf raster volgen en ga RD waar LAW van links komt. 

 

4 

RD langs kantine tennisvereniging en 300 m -verder RD op karrenspoor Bollenrand. Waar 

karrenspoor tussen woningen naar links afbuigt, ga RD op smal wandelpad, langs routepaal. 

 

5 

Ga op parkeerterrein RD en op asfaltweg RA. Direct weer RA bij informatiebord met dakje, op de 

meest rechtse afslag van de vijfsprong, langs zomerhuisje onder hoge populier. 

 

6 

Op viersprong van zandpaden RD en direct RA op T-splitsing, over dijkje tussen tuintjes door. Einde 

dijk, voor duinhelling (met bord Vogelbroedgebied) LA. Ga na 250 m RA op kruising met bank en 

direct weer RA op smal pad met mul zand, net voor huisje Flip (nr. 42). Klim op smal pad tegen het 

duin op en ga door sluisje in raster. 

 

7 

Via smal en zanderig pad afdalen naar meertje. Houd links aan en volg de oever met het meertje aan 

de rechterhand. Na een tweede meertje RA, op breed zandpad voor het derde meertje langs. Na 200 

m is er RA een observatiehut. Na bezoek hut RA op doorgaand pad. Bij bank WM-8 (liggende 

boomstam) RD op splitsing en RD langs bank WM-11. Snel daarna links aanhouden op smal pad, 

gemarkeerd met groene pijl op paal. 

 

8 

Ga door houten hek en -direct daarna RA op breed pad ri. Bergen aan Zee (Y). Na 300 m RD op 

splitsing bij vlaggenmast en direct daarna op weer een splitsing rechts aanhouden, blijf de witte 

paaltjes volgen. Ga na 100 m door klaphek ri. Bergen aan Zee (Y) en na hek RD op mul zandpad dat 

tegen duin opklimt (einde tuinencomplex). 

 

9 

Loop door stuifkom, ga voor meertje LA en RA bij bankje WM-1, voor ander meer langs. Vanaf hier 

ontbreken aanknopingspunten voor een beschrijving, blijf daarom de paaltjes met witte kop volgen 

over een lengte van 700 m. 

 



10 

Op een weidse vlakte RA op splitsing van paden die -beide met paaltjes (witte kop) zijn gemarkeerd. 

Volg na 300 m RA de asfaltweg. Na een hoog duin en steile afdaling is de weg verhard met klinkers. 

Blijf de klinkerweg 1 km RD volgen tot Gasterij ’t Woud.  

 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, Y = wegwijzer. 

 

Bereikbaarheid 

OV: neem in Castricum bus 164/Egmond  

aan Zee. Stap uit bij Egmonderstraatweg in Egmond a/d Hoef. Neem hier bus 410/Schoorl naar halte 

Het Woud (Herenweg, Bergen).  

Auto: neem op A9/Alkmaar afslag 12/Den Helder. Bij Kooimeer LA, Heilooër Tolweg (N9). 3e stoplicht 

LA, Terborchlaan (N512). Na 3,3 km RA, Krommedijk, en na 330 m LA, Driehuizerweg. Na 1 km RA op 

Herenweg (N511). Na 930 m LA, Woudweg, t.o. Gasterij ’t Woud. Deze weg leidt naar een gratis P. 

 

Bijzonderheden: een dagkaart (€ 1,70) voor dit duinreservaat koop je langs de Woudweg. Betaling 

-alleen met bankpas/creditcard. 

 

Horeca 

Bij de start: Gasterij ’t Woud. Open: wo-zo vanaf 11 uur. Info: het-woud.nl.  

Onderweg: tennisvereniging Wimmenum. Kantine open: 9-21 uur. Info: wimmenum.nl. 

 

Honden 

Op het westelijke deel van de route zijn honden van 1/4-31/10 niet welkom. 

 

Van 1/3-1/7 worden enkele paden afgesloten. Deze route maakt hier geen gebruik van. 


