Fietsroute
langs openbare
tapkranen van
Dunea

Dunea levert aan 1,3 miljoen mensen in het Westelijk deel van Zuid-Holland lekker
en betrouwbaar drinkwater. Ook beheert Dunea de duinen tussen Monster en Katwijk.
Dunea heeft al sinds jaar en dag openbare tapkranen staan op plaatsen waar in de directe
omgeving geen drinkwater voorhanden is, zoals in de duinen. In Meijendel komen jaarlijks
1 miljoen recreanten om te genieten van de rust en de ruimte zo midden in de Randstad.
U kunt heerlijk wandelen in dit natuurgebied maar ook prachtige fietstochten maken.
Deze fietsroute neemt u mee langs een aantal van de openbare tapkranen in het
natuur- en waterwingebied Meijendel en door Wassenaar.

26,5
km
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Meijendel
Het gebied dankt zijn naam aan de vele meidoorns die
hier groeien. Het is een zeer gevarieerd duingebied, met
bos, mooie valleien met kruidige plantengroei, infiltratieplassen en zandverstuivingen.

Start
U start de fietstocht bij de Tapuit, het bezoekerscentrum
van Dunea. Het bezoekerscentrum, de paardenstal en
het naastgelegen pannenkoekenrestaurant ‘Boerderij
Meijendel’ zijn in 2013/2014 volledig gerestaureerd,
respectievelijk vernieuwd. Zij vormen voor de recreanten
het hart van Meijendel. In de nabije omgeving van dit
centrum vindt u onder andere een cultuurhistorisch
akkertje, de duintuin, een waterspeelplaats, het
Monkeybos en de speelweide.

Tapkraan 7
GPS Coördinaat: N52 07.743 E4 19.984
Rijd richting pannenkoekenrestaurant ‘Boerderij Meijendel’
en sla na 9 meter rechtsaf richting het parkeerterrein.
U rijdt het parkeerterrein af en slaat voor het volgend
parkeerterrein weer rechtsaf het fietspad op (na 277 m).
Dit fietspad voert u door een gevarieerd bosgebied met
veel eiken en beuken. U ziet vaak groepjes eiken bij
elkaar staan. Dit zijn zogenaamde eikenstobben. Het
betreft één boom met een grote ondergronds liggende
stam. Hierop groeien meerdere loten. Deze stammetjes
werden vroeger door boeren ongeveer om de zeven jaar
gekapt. Voornamelijk voor de schors. Het aanwezige
looizuur werd gebruikt in de leerlooierij. Tegenwoordig
gebeurt dit looien op chemische basis. De stammetjes
worden niet meer gekapt en groeien door.
Als u na circa 952 m bij een T-splitsing komt, slaat u
rechtsaf. U volgt dit fietspad tot u een fietspad naar links
ziet richting de Waalsdorpervlakte.
Fiets hier niet te hard; het fietspad is lang, heuvelachtig
en erg bochtig.
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Het fietspad gaat over in een ‘bitumenweg’ met een rode
fietsstrook. U volgt deze achter de gebouwen van TNO
langs. U passeert ook een wildrooster. Na circa 100 meter
verlaat u de weg naar het fietspad rechts, richting
Scheveningen. Dit fietspad ligt op een oud treintracé;
van de lijn Hofplein Rotterdam – Scheveningen.
U blijft dit fietspad volgen tot de eerste zijstraat rechts,
de Pompstationsweg. U gaat deze weg in en fietst door
naar de watertoren.
Aan het begin van de Pompstationsweg, net binnen het
hek, is een mooie natuurspeelplek gerealiseerd door
Dunea en de Gemeente Den Haag.
Volg dit fietspad. Onderweg passeert u het oorlogsmonument op de Waalsdorpervlakte.

Tapkraan 2
GPS Coördinaat: N52 07.051 E4 18.354
Aangekomen bij de watertoren van Dunea ziet u Tapkraan
nummer 2.

Tijdens de tweede wereldoorlog zijn op deze plek vele
verzetsstrijders, die gevangen zaten in het Oranjehotel,
gefusilleerd. Op de 4e mei worden de doden hier herdacht
met het luiden van de grote Bourdonklok en een groot
defilé van burgers.

Tapkraan 1
GPS Coördinaat: N52 06.732 E4 19.748
Blijf het fietspad volgen. Na 2,8 km ziet u aan de rechterkant van het fietspad, op de hoek van een wandelpad,
tapkraan nummer 1.

Vader en dochter genieten van het frisse drinkwater..
In de kiosk ‘Onder de Watertoren’ kunt u terecht voor een
kopje koffie of een versnapering. Op het dak van de restauratie vindt u meer informatie over Dunea en de omgeving.

Stap even af en proef hoe lekker dit water is.
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FLAP

Op deze foto ziet u een mooie stuifkuil. Hier gaat een paraboolduin ontstaan door
de werking van de wind. Op de achtergrond de zee met een rood vrachtschip.

Vervolg uw weg
Dit punt is het begin van het fietspad richting Wassenaar
en Katwijk. U gaat richting Wassenaar, naar de volgende
tapkraan. Dit is een afstand van ongeveer 7 km. Het is een
van de mooiste, maar ook een van de drukste fietspaden
in Meijendel. Langs dit stuk fietspad komt u vier mooie
uitkijkpunten tegen. Stap even af en neem de tijd om te
genieten van de schitterende uitzichten. De eerste die u
tegenkomt is boven op de Prinsenberg. Van hieruit kunt u
de schepen op zee zien liggen, wachtend op vracht.

Veel van de begroeiing die u onderweg ziet, is duindoorn.
Van de wilde planten, bevatten de bessen van de duindoorn het hoogste gehalte vitamine C ter wereld.
Er wordt sap van gewonnen, dat helpt tegen allerlei
kwalen. Verder is de bes zeer geliefd bij de trekvogels.

Als u zich omdraait, ziet u de watertoren en de productielocatie van Dunea.

Langs de grijze streep in het midden van de foto loopt het
fietspad dat u verder gaat volgen. Dit is een flinke afdaling.
Aan de voet van de afdaling is er een afslag naar links
richting het strand van Meijendel. Uw route loopt
rechtdoor. Even later komt u langs een afslag naar rechts
(richting de Tapuit/Boerderij). U gaat rechtdoor. Even
verderop passeert u aan uw linkerhand weer een mooie
infiltratieplas.
De meren die u langs het fietspad ziet liggen, zijn infiltratieplassen. Het water in de plassen is neerslagwater,
aangevuld met rivierwater uit de Afgedamde Maas. Dat
wordt ingenomen bij Brakel, voorgezuiverd in Bergambacht
en daarna door twee transportleidingen met een doorsnede van zo’n 1500 mm, naar de duinen tussen Katwijk en
Monster getransporteerd.
Na twee maanden is het water door het zand gezakt en
wordt het uit de duinen gewonnen. Op onze productielocaties wordt het verder gezuiverd en vanaf het pompstation
via een uitgebreid leidingnet naar de dorpen en steden in
het voorzieningsgebied van Dunea getransporteerd.
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Weer aangekomen op het fietspad waar u links hotel
Duinoord ziet liggen, bevindt zich bij de T-splitsing
Tapkraan nummer 4. Dit is een van de meest gebruikte
tapkranen. Bijna alle recreatieve wielrenners stoppen hier
om water in te nemen.

Tapkraan 4
GPS Coördinaat: N52 09.648 E4 21.763

Als u uw tocht vervolgt, komt u weer langs een mooi
hoog uitzichtpunt. Neem ook hier de tijd om van de
prachtige vergezichten te genieten.
Een florerend duingebied is voor Dunea een voorwaarde
om lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen maken.
Als natuurbeheerder vinden wij het daarom belangrijk
om de duinen hun oorspronkelijke dynamiek terug te
geven. Door de begroeiing op de zuidhellingen weg te
halen, krijgen zand, wind en water weer vrij spel. Achter de
infiltatieplas ziet u dat zich weer grijs duin heeft gevormd.
Met het ‘kale’ duin komen ook de bijbehorende fauna en
flora, zoals parnassia, weer terug.

De vogels gaan hier ook in bad. Een roodborstje kijkt over
de rand of het nog veilig is.
Het drukke kruispunt bij hotel Duinoord, waar vier wegen
samenkomen. Naar het zuiden: Scheveningen, naar het
oosten: Wassenaar, naar het noorden: Katwijk en naar het
westen: de Wassenaarse Slag.

U vervolgt uw weg richting Wassenaar. Bij een T–splitsing
gaat u linksaf richting de Wassenaarse Slag. Op de afrit
naar het strand vindt u tapkraan nummer 3.

Tapkraan 3
GPS Coördinaat: N52 09.769 E4 20.927

Ook honden genieten van het kraanwater.
Weer terugfietsend richting Wassenaar ziet u links, tussen
fietspad en autoweg, een mooi stukje bos met een natte
vallei. Lang geleden is dit stuk duin uitgegraven tot op het
grondwaterniveau. Vandaar de kwelplasjes.
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U fietst verder richting Wassenaar. U verlaat de duinen
via De Klip met een stevige afdaling. Bijna onderaan de
Klip is naast het ruiterpad een informatie- en uitzichtpunt van Dunea.
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De Klip
Vóór 1920 zag De Klip er net zo uit als het omliggende
hoge duinterrein, maar daarna veranderde het landschap
drastisch. Tussen 1925 en 1950 is een grote hoeveelheid
zand afgegraven met stoomgraafmachines. Dit was nodig
omdat men Rijksdorp wilde uitbreiden. Het uitgegraven
zand werd gebruikt voor woning- en wegenbouw in Den
Haag. Het resultaat: een vlak gebied van ongeveer 15
hectare. De randen van de afgraving, nu wat verscholen
achter bos en struweel, bestaan uit een imponerend steil
talud van 15 tot 20 meter hoog. Het woord Klip duidt hier
op. Het is de naam voor een verschil van hoog en laag,
net als berg, nol, terp of bult.
Het stukje grond werd tot 1956 gebruikt voor het telen
van bloembollen. Nadat het in handen van Dunea kwam,
is het gebied voor de waterwinning gebruikt en verder
teruggegeven aan de natuur. Het is nu wat we noemen
een vochtige meent of kruidenweide. Aan de voet van de
omliggende duinen (vochtig door kwelwater) groeien veel
gevlekte rietorchissen. Verder grazen hier konikpaarden
en galloway runderen. Met een beetje geluk kunt u hier
ook reeën zien.
U vervolgt uw tocht verder richting Wassenaar centrum
langs de duinbeek.
Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor, zo ook bij de
volgende verkeerslichten. Daarna neemt u de eerste
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straat rechts (Van Hogendorpstraat). Langs de ijssalon
van Luciano (meermaals Nederlands kampioen
ijsbereiding), gaat u rechtdoor het voetgangersgebied in.
Na 50 meter ziet u tapkraan nummer 5. Deze staat op
de kruising Langstraat / Kerkstraat / Achterweg.
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Tapkraan 5

Hertenkamp

GPS Coördinaat: N52 08.634 E4 23.609
Van dit tappunt wordt veel gebruik gemaakt. Ondanks de
vele terrasjes op dit gezellige pleintje.

Rond 1850 had prins Frederik (2e zoon koning Willem I)
een hertenkamp met circa 150 edelherten. Het is de moeite waard hier even de fiets neer te zetten en een half uurtje
de benen te strekken.
De Hertenkamp is tot 1999 gebruikt voor de bloembollenteelt. De scheidingssloot tussen het attractiepark Duinrell
en de Hertenkamp werd gebruikt om water naar het
landgoed Duinrell te transporteren. Er werd een eind aan
de bollenteelt gemaakt omdat de teelt niet langer te verenigen was met de bescherming van het waterwingebied.
De boeren werden uitgekocht en in 2002 en 2003 is het
terrein heringericht. Dunea heeft het gebied weer geschikt
gemaakt als natuurterrein. Ook dit is een vochtige,
kruidige meent, waar de rietorchis en grote ratelaar zich
weer massaal laten zien.

Ook hier smaakt het water opperbest.
We draaien weer terug, richting van Hogendorpstraat,
maar houden links aan de Achterweg in. Bij het volgende
kruispunt gaat u linksaf de Schoolstraat in. U vindt in
deze straat een aantal historische gebouwen met oude
geveltjes. Halverwege rechts de kleinkinderschool met
gevelsteen. Aan het eind links, iets terugvallend de oude
pastorie, die bij de kerk op het Plein hoort.
Deze straat komt uit op het aloude Plein. Ook hier
historische panden, zoals het baljuwhuis en Wassenaars
trots, de oude dorpskerk. Delen van de muren dateren
nog uit de 12e en 13e eeuw.
U vervolgt uw weg langs de kerk de Duinrellweg in.
Rechtdoor, weg oversteken en linksaf. U volgt het fietspad
op de Storm van ’s Gravensandeweg. Bij de tweede zijweg
rechts (Jagerslaan) volgt u het fietspad dat links langs
de Jagerslaan loopt. U blijft dit fietspad volgen. Na de
bebouwing ziet u rechts van de weg een natuurgebiedje.
Dit gebied heet de Hertenkamp.
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U vervolgt uw route op het fietspad. Aan het eind van
het fietspad steekt u de Groot Haesebroekseweg over.
U gaat naar rechts en blijft het fietspad volgen. Als u
circa 3,6 km heeft afgelegd, komt u bij een zijstraat
naar rechts; de Kievietslaan. U steekt over en volgt de
Kietvietslaan tot het eind, hier gaat u linksaf. Volg deze
weg tot het eind en ga dan rechtsaf de Meijendelseweg
op omhoog. U neemt boven aangekomen de rotonde
en volgt het fietspad richting ‘Boerderij en Tapuit’. Bij de
Tapuit bent u weer bij tapkraan nummer 7.
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In De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea vindt u meer
informatie over de herder en haar schapen.

Colofon

U heeft tapkraan nr. 6 niet aangedaan, deze ligt
langs een voetpad.
GPS Coördinaat: N52 07.784 E4 20.564
De begroeiing in de nabije omgeving van de Tapuit wordt
kort gehouden door het Drents Heideschaap. Op enkele
dagen in de week is er een herder(in) met honden,
die de kudde door het gebied leidt.

Dit is een uitgave van De Tapuit,
bezoekerscentrum Dunea
Meijendelseweg 42, Wassenaar
Tel: 088 3474849
E-mail: bezoekerscentrum@dunea.nl
Volg ons op twitter @detapuit
of op facebook
Tekst en beeld: Henk Haastregt
GPS coördinaten: TGPST
Eindredactie: Sandra Zittersteijn
Ontwerp: T2 Ontwerp

Dunea: passie voor duin én water
Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en zuiver drinkwater in het westelijk
deel van Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk.
We beheren deze prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning. Dat doen we al ruim 140 jaar.
Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed en vitaal leven.
We zijn altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur.

Een uitgave van Dunea, april 2015
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