Wandelroute – Noord-Holland – DR 2016.03
Deze Op Verkenning beschrijft een 8,8 km lange lijnwandeling langs en over de
Hondsbossche Duinen met Petten, halte Plein 1945, als begin- en Camperduin, halte
Hondsbosscheweg, als eindpunt.
Vanuit de bus van lijn 151 ziet u links de binnenberm van de Hondsbossche en Pettemer
Zeewering en rechts natuurgebied De Putten. Tijdens de wandeling in zuidzuidwestelijke
richting loopt u door het nieuwe duingebied of over het strand met zicht op die duinen. U
passeert Het Palendorp, de plek waar de restanten van de Prince George in het nieuwe zand
begraven liggen. Aan het eind van de wandeling komt u langs de lagune van Camperduin.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1714705.
OV naar Petten en van Camperduin
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van NS en Connexxion:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Alkmaar en
 www.connexxion.nl voor de bus naar Petten en van Camperduin.
Wandelroute
1. Loop in Petten, halte Plein 1945 de bus achterna. Plein 1945 gaat bij de noordelijke gevelwand
over in de Ir. Van den Banstraat, RD. Ga enkele meters voor de T-splitsing met de Spreeuwendijk
LA, Nevenpad (klinkerweg).
2. Connexxion verwacht dat de tijdelijke halte aan het eind van de Ir. Van den Banstraat zal zijn
opgeheven. Als de tijdelijke halte nog wel in gebruik mocht zijn. Na de halte bij deze T-splitsing
gaat de bus RA, Spreeuwendijk. U loopt enkele meters terug en gaat RA, Nevenpad.

3. Het Nevenpad komt na enkele tientallen meter uit op Singel, RA. Ga een paar meters verder op
de T-splitsing met de Spreeuwendijk LA het tegelpad op dat links (zuidelijk) van de Spreeuwendijk
ligt. Nu steeds RD.

4. Ga op de kruising RD en loop op het witte huis af met de twee puntdaken. Links van het huis is
een trap die u naar het pad op de kruin van de dijk brengt, RA; klinkerpad.

5. Loop RD door tot de kruising, ga LA, en loop naar het begin van de trap van het Panoramaduin.
Een kijkje over de nieuwe zeewering en het oude achterland is aan te raden.

Op het bordes van het 24m hoge Panoramaduin komt een informatiebord of – zuil met daarop de ligging van de kust door
de laatste eeuwen heen.
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6. U kunt halverwege RA gaand het Informatiepaviljoen Zand tegen Zee – hieraan is de titel van
deze Op Verkenning ontleend – bezoeken1.
7. Loop eenmaal terug van het beklimmen van het Panoramaduin via het voetpad van de heer Bigot
tot net voorbij de fietsparkeerplaats en ga daarna RA richting zee. Ook dit wandelpad kent een
flinke trap. Loop richting het Palendorp Petten.
8. Volg in zuidelijke richting de waterlijn. Op een gegeven moment zie u dicht tegen de duin
wederom een groep – ditmaal uitsluitend korte – palen. Deze palen markeren het zandgraf van
HMS Prince George.

Stranding van het afgedankte slagschip HMS Prince George in 1921 op stroomhoofd 24 van de
Hondsbossche Zeewering

9. Loop in zuidelijke richting verder. Op een gegeven moment ziet u de duinen hoger worden en
behalve een strandpaviljoen ook een paviljoen dat op de flank van de zeewering ligt: verleg de
koers richting dit laatste paviljoen (‘Struin’)2.

10. Negeer echter het pad naar links richting Struin, passeer onderstaand beeld en ga RD richting
lagune.

Beeld van strandvonder Simon Gutker, uitkijkend over de lagune bij Camperduin – beeldhouwer John Bier (1993)

11. Keer na het bezoek aan de lagune terug en neem daarbij het pad dat naar boven voert.
12. Houd ter hoogte van het noordelijk eind van de lagune op de Y-sprong links aan en wandel
richting Struin. Ga op de kruising net voorbij dit paviljoen op de kruising RA, Heereweg.

1

Het is vanaf 1 april 1 april tot 1 november geopend van harte welkom op dinsdag tot en met zondag tussen
10.00 en 17.00 uur. Van 1 november tot 1 april is het Informatiecentrum geopend op woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag tussen 10.00 en 16.00 uur. Het is gesloten op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag.
2 Via het strand doorlopen tot Hargen is niet mogelijk vanwege de verbindingsgeul tussen de Noordzee en de
lagune.
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13. Hier is goed te zien dat de asfaltbekleding van de Hondsbossche Zeewering onder het duinmassief
van Camperduin/Hargen verdwijnt.
14. Rechts van de Heereweg volgt al snel een keerlus met kiosk De Rotonde. Hier bevindt zich ook de
halte Camperduin Strandslag van buurtbus 410 die van maandag tot en met zaterdag de
verbinding met Egmond aan Zee via Bergen aan Zee verzorgt. Voor de dienstregeling raadpleegt
men www.connexxion.nl.
15. Blijf de Heerweg ruim 300m volgen. Na een bocht naar rechts bereikt u een rotonde, RD. Even
verderop bevindt zich halte Schoorl, Hondsbosscheweg, van de lijn 151 naar Alkmaar. Voor meer
horeca voorzieningen loopt u door naar Groet, een wandeling van minimaal 1.200m tot de eerste
gelegenheid.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Kaart van het gebied met de versterkte zeewering
Op de bij deze routebeschrijving behorende kaart staat de ligging van de (beschreven)
onderdelen aangegeven.
Horeca
In Petten zijn de horecavoorzieningen beperkt. Aan het begin, ter hoogte van de Prince
George en aan het eind van de nieuwe zandige zeewering zijn of worden nieuwe paviljoens
gebouwd. In Camperduin en in Groet zijn uitgebreidere voorzieningen.
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