Ontdek Meijendel

De natuur is het beschermen waard

Meijendel is een prachtig natuurgebied, waar we
met elkaar voor zorgen. Blijf dus op de paden en
houd de hond aan de lijn. Dit geeft de natuur rust.

Wandelen in
de duinen

Landschap

In Meijendel komen veel planten en dieren voor,
waaronder heel bijzondere. Eigenlijk bestaat het
duingebied uit allemaal verschillende mini-landschappen. De afwisseling komt door de hoogteverschillen, de invloed van de zee(wind) en het
gebruik van het landschap door de mens. Het zand
is altijd in beweging en stuift over graslanden, die
dan weer veranderen in zandvlaktes. Hoe dichter bij
zee, hoe lager de begroeiing. Meijendel betekent ‘dal
der meidoorns’. De landbouwhistorie kun je terugvinden in vlakke velden met walletjes eromheen.
Deze zijn ooit aangelegd door boeren.

Waterwinning

Sinds 1874 zijn de duinen van Meijendel een belangrijke schakel in de waterwinning. In de duinmeren
zakt voorgezuiverd rivierwater langzaam de bodem
in. Daar vermengt het zich met regenwater.
Tijdens het wandelen kun je groene putdeksels zien.
Dit is het zichtbare deel van het ondergrondse
pompsysteem waarmee Dunea het water na twee
maanden weer oppompt. Op productielocatie
Scheveningen zuivert Dunea op natuurlijke wijze
het duinwater verder tot drinkwater.

Contact

De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea
Meijendelseweg 40
Wassenaar
T 088 - 347 48 49
E bezoekerscentrum@dunea.nl
I
www.dunea.nl/duinen
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
Zaterdag en zondag van van 10:00 tot 17:00 uur
Volg ons ook op twitter of Facebook
@detapuit
De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea

Er is veel te ontdekken in Meijendel.
In dit prachtige gebied beleef je de rust
en ruimte in de Randstad. De duinen

Kievitsduin
Meijendelseweg

zijn ook een beschermd natuurgebied
en zuiveren drinkwater voor 1,3 miljoen
mensen. Nieuwsgierig geworden?
Kom dan gerust langs in De Tapuit,
bezoekerscentrum Dunea.

De wandelroutes laten je optimaal genieten van al
het moois dat Meijendel te bieden heeft. De routes
gaan voornamelijk over onverharde paden en zijn te
combineren.
De eikenroute en de strandroute beginnen bij
De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea.
De eikenroute (3,2 km) leidt je over smalle paadjes
door eikenbossen langs de vogelkijkwand.
De strandroute (4,5 km) gaat door de duintuin en
door het vogelbos naar het strand en via uitkijkpunt
Abelentop terug naar De Tapuit.
De reeënroute (2,6 km) begint bij parkeerplaats
Kievietsduin. De heuvelachtige route gaat door
donker bos en open duin. Hier leven veel reeën.
Je ziet ze niet altijd, maar zij zien jou wel.
De Waalsdorp ‘40-‘45 route (2,2 km) start bij
parkeerplaats Waalsdorp. Na een stevige klim, kom
je langs de bourdonklok waar jaarlijks op 4 mei de
dodenherdenking plaatsvindt.
Tapuit-Kievitsduin (1,5 km) markeert het wandelpad
van De Tapuit naar parkeerplaats Kievitsduin
en terug.
Groene paaltjes betekent ‘wandelpad’. Deze paaltjes
markeren géén uitgezette route.

Parkeerplaats
De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea
Informatieruif

Roggewoning

Horeca
Monkeybos
Watertap
Vogelkijkwand
Ingang Kijfhoek en Bierlap
(dagkaart/passe-partout
verplicht)
Monument Waalsdorp,
de Bourdonklok
Onverhard pad
Halfverhard pad
Fietspad
Uitzichtpunt

Waalsdorp
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