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in de voetsporen van jacobus craandijk
In de zomer van 2014 schrijft Flip van Doorn voor dagblad Trouw een achtdelig feuilleton over zijn 
verre oudoom, wandelpionier Jacobus Craandijk. Bij elke aflevering verschijnt een wandelroute in de 
voetsporen van Craandijk. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

Meer wandelen met Craandijk? Je kunt nu intekenen op de wandelgids Een’ kloeken Dagmarsch.
In het voorjaar van 2015 verschijnt bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig deze gids 

van Flip van Doorn, met elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van de wandelpionier: 
www.jacobuscraandijk.nl > voorinteekening

Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met Hanwag outdoorschoenen. 

start: Station Santpoort-Zuid
afstand: 15,4 km
eindpunt: Station Bloemendaal
ov-informatie: De stations Santpoort-Zuid 
en Bloemendaal liggen aan de spoorlijn Haar-
lem-Uitgeest. 
horeca: In Santpoort, Overveen en Bloemen-
daal

I.  Wandel vanuit station Santpoort-Zuid 
(westzijde) even de Willem de Zwijgerlaan in en 
houdt Li de Duinweg of Duivelslaan. Helemaal 
uitlopen, einde ra Brederoodseweg. 1e La Vel-
senenderlaan, volgen. Na de Ruïne van Brede-
rode met de weg mee naar re, in de bocht het 
wandelpad op, volgen, parallel aan Velsenender-
laan. Y-splitsing La, voetpad parallel aan Duin- 
en Kruidbergerweg. Na ca. 250 m. (t.h.v. huisnr 
74) La, Nationaal Park Zuid-Kennemerland in, 
pad volgen, re aanh.
 
II. Bij infobord parkeerplaats het voetpad op 
(links naast toegangspoort landgoed). Klaphek 
door, meteen pad La, Wezepad, volgen door 
duinbos. Steeds rd, kleine zijpaden negeren. Bij 
Y-splitsing re aanh, brede pad omlaag. 

III. Einde Wezepad La, na toegangsbord Ken-
nemerduinen meteen pad La, Li aanh, pad om-
hoog volgen. Einde La (groene paaltjes), volgen. 
Klimmen, dalen, einde afdaling La (groene 
paaltjes), volgen, trappen op. Op Brederodeberg 
(45 m.) ra, afdalen (groene paaltjes), volgen. 
Beneden klinkerweg (Bergweg) overst, schelpen-
pad (groene paaltjes). Klinkerweg (Vinkenbaan) 
overst, schelpenpad, kruising La, pad volgen 
(groene paaltjes). Einde pad ra, klinkerweg 
(Bergweg). Li aanh, klaphek door, re aanh, 
voetpad (groene paaltjes).

IV. Na ca. 150 scherp ra, voetpad omhoog, 

klaphek door, Aelbrechtsbos in. 1e pad ra 
(groene paaltjes). Klinkerweg over, La ri. Oos-
terplas. Voor Oosterplas Li aanh, pad volgen tot 
overkant plas (groene paaltjes). Aan overkant bij 
infobord La (groene paaltjes), op splitsing La 
(gele paaltjes), schelpenpad volgen. Einde La, 
karrenspoor, volgen (gele paaltjes). Einde La, 
Waterleidingweg, 1e pad ra (gele paaltjes). Hek 
door, re aanh, fietspad volgen door klaphek. 
Bij Koevlak paadje La (gele paaltjes), klaphek 
door. Einde La.  

V.  Voor bezoekerscentrum langs, Li aanh, klin-
kerweg volgen langs parkeerplaats. Einde La, 
bij stoplicht Zeeweg overst, overkant ra, wan-
delpad parallel aan Zeeweg. Na ca. 300 m. La 
Tetterodeweg. Fietspad volgen langs huisnrs. 14 
en 31. 1e pad ra, natuurgebied Middenduin, 
afdalen. Einde La, onder spoor door, volgen 
langs Zanderijvaart. Einde pad brug over, na 
brug La, volgen tot uitgang Nationaal Park.  
brug over.

VI.  Einde La, fp parallel aan Duinlustweg, 
brug over. Voor kruispunt overst, re aanh, wan-
delpad langs Duinlustweg. In Overveen Li 
aanh, Korte Zijlweg, volgen, later Bloemendaal-
seweg, spoor over, volgen, rotonde rd, volgen. 
In Bloemendaal La Parkweg, volgen, re 
aanh, Korte Parkweg. rd Rijperweg. Bij huisnr. 
5 ra, fietspad, volgen. Einde fp La, meteen ra, 
zebrapad, Mollaan overst. La schelpenpad op 
dat meteen ra bos in buigt, bospad, volgen. Op 
open plek 3e pad re (= rechtdoor). Einde bos 
La Zomerzorgerlaan. ra Bos en Duinlaan. ra 
Boslaan, volgen. Einde La Bloemendaalseweg, 
volgen tot kerk. Na kerk re Kerkplein, einde 
re Kennemerweg, 1e La Noorder Stationsweg. 
Einde ra Zuider Stationsweg naar station Bloe-
mendaal. 

wandeling 3 - bloemendaal


