Kroegloper Katwijk - Scheveningen
Auteur: Rutger Burgers
Door Hollands Duin naar Brouwcafé De Hofnar in de haven van Scheveningen
Van Katwijk naar Scheveningen is een stevige strandwandeling. Maar waarom zou je
alleen langs zee lopen als er op een steenworp afstand zo'n mooi duingebied ligt? De
aantrekkelijkheid van Hollands Duin zit hem vooral in de afwisseling van bospaadjes,
open zandvlaktes, meertjes, duintoppen en meidoornstruwelen. Een heerlijk stukje natuur
zonder verkeer, en dat midden in de Randstad. Het laatste eind loop je met je kop in de
wind over het strand naar Scheveningen. Vanaf de pier banjer je op de boulevard naar
Brouwcafé De Hofnar. Nog even op het terras aan de haven van de zon genieten.Bron:
'Kroeglopers, de mooiste wandelingen eindigen in het café', Uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig, 2013. Twaalf stevige wandelingen met aan het eind een sfeervolle kroeg.
Lekker op stap met je vrienden.

Routebeschrijving
1. Vanaf het Vuurbaakplein de Boulevard oversteken naar zee. Op het strand LA. Langs het
huisje van de Reddingsbrigade en na 400 m, net na strandpaal 88-250, links de eerste
strandopgang nemen. Vlak voor een fietspad RA en 50 m verder dit fietspad oversteken.
Direct daarna op een splitsing RD een schelpenpad op, witrode markering. Op een
splitsing bij informatiebord 'Berkheide' RA. Je loopt Hollands Duin van Staatsbosbeheer
in.
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2. Op de eerste splitsing RD, op de tweede LA richting Panbos over een breed
schelpenpad. Na 500 m op een grote splitsing RA richting Wassenaar. Een zijpad naar
rechts negeren en RD langs de meertjes. Sla 100 m voorbij een wildrooster op een
splitsing LA richting Wassenaar. Je passeert een stukje anti-tankmuur uit de Atlantikwall.
Op een splitsing met bankje LA, mul zandpad met rode markering. Ga na ruim 1 km
rechts omhoog een klaphekje door. Hier staat Paviljoen De Duinen.
3. Een verhard fietspad oversteken en direct daarna LA, schelpenpad. Na 50 m buigt het
van het fietspad af. Negeer een pad RD het duin over en volg het brede schelpenpad met
bocht naar links. Negeer twee zijpaden links met gele markering. Je komt uit op een
parkeerplaats. Loop schuin LA naar de ingang en passeer de slagbomen.
4. Steek de weg over en ga door een wandelsluisje, de Ganzenhoek in. Bospad volgen. Na
10 m LA, oranje markering. Na 100 m tweemaal achter elkaar RA omlaag. Je passeert
een duinmeertje aan je rechterhand. Steek een verharde weg over. Direct daarna op een
splitsing RA een wildrooster over.
5. Na 50 m op een volgende splitsing RD. Volg een duinpad met groene markering langs
afrastering. Klaphekje rechts negeren en de groene markering volgen tot einde pad. Ga
daar RA een breed schelpenpad op. Na 250 m kom je bij de Tafelberg met uitzicht. Volg
het schelpenpad, steek een klinkerstraat RD over en houd het informatiepaneel aan je
linkerhand.
6. Circa 15 m na de klinkerstraat RA, schelpenpad. Na 200 m opnieuw de klinkerstraat
oversteken. Volg het schelpenpad parallel aan de klinkerstraat ongeveer 2,5 km. Ga 250
m voorbij uitzichtpunt Panneduin en informatiebord van Meijendel op een splitsing RA.
Volg het schelpenpad met gele markering. Na 50 m een wildrooster oversteken en het
begrazingsgebied van Dunea in lopen. Negeer zijpaden en loop door tot het strand. Ga
hier LA.
7. Volg het strand circa 4 km. Ga bij de pier van Scheveningen de boulevard op. Nog eens 2
km langs het strand lopen, voorbij de vuurtoren. Ga iets voor de havenpier LA door een
opening in de duinen, Vissershavenweg. Langs de eerste haven lopen en daarna de
eerste straat RA, Schokkerweg. Na 100 m schuin RA een trap af. Brouwcafé De Hofnar
is iets verderop links.
8. Ga bij het verlaten van het Brouwcafé LA en volg de haven met een bocht rechtsom. Na
250 m LA, Kapitein de Rijkstraat. De drukke Westduinweg schuin naar rechts oversteken
en de Statenlaan volgen. De tramhalte ligt 150 m verderop.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
20 km
Ondergrond: 90% onverhard
Startpunt
Bushalte Vuurbaak, Vuurbaakplein Katwijk.
Eindpunt
Tramhalte Statenlaan Zuid, Statenlaan Scheveningen.
Openbaar vervoer
Vanaf Den Haag CS bus 90 of vanaf Leiden CS bus 36 of 38 naar Katwijk. Vanaf
Scheveningen Statenlaan tram 17 naar Den Haag CS.

Eten en drinken
Paviljoen De Duinen, aan de route bij Wassenaarseslag.
Brouwcafé De Hofnar, Dr. Lelykade 28, Den Haag, www.hetbrouwcafe.nl.
Achtergrondinformatie
DE KROEG
Als je na deze kustwandeling nog niet genoeg hebt van de frisse wind, kan je er altijd nog
eentje nemen in Brouwcafé De Hofnar. Want dat is de toepasselijke naam voor één van
de huisgebrouwen biertjes in deze Scheveningse kroeg, Frisse Wind. Het leuke van Het
Brouwcafé is dat de stookketels in de kroeg staan. Als je geluk hebt is de brouwer bezig
en kun je het brouwproces op de voet volgen. Meestal zijn er zo'n vier eigen biertjes van
de tap. Een bock voor de liefhebber of een Scheveningse Tripel voor wie van zwaarder
houdt. Rond 5 december is er zelfs speciaal speculaasbier! Ook is er altijd tapbier van
andere brouwerijen. Het Brouwcafé is daarnaast gewoon een gezellige kroeg waar je
terecht kunt voor een eerlijke maaltijd. Wanneer het mooi weer is kun je nog tot laat in de
middag op het terras aan de haven in het zonnetje zitten.

Smaakt het naar meer of zoek je een origineel cadeau: koop dan de leuke wandelgids
'Kroeglopers, de mooiste wandelingen eindigen in het café'. Alle 12 routes en alle
teksten zijn samengesteld door Rutger Burgers en Menno Zeeman. Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, 2013. ISBN 13: 978-90-78641-26-1. Je kunt de gids
verkrijgen via de boekhandel of bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

