
Wandeling over de hoogste duinen van Nederland, 16 km 21 mei 2022 

 

Aan de Noord Hollandse kust liggen de Schoorlse duinen. Een prachtig heide- en duinlandschap, waar 

je de hoogste duinen van Nederland vindt. Je kunt hier wandelen, fietsen en mountainbiken.            

Niet bang voor een beetje klimmen en dalen? Ga dan mee met onze wandeling 

De route start om 10:00 uur in De Blinkerd in Schoorl met een kop koffie in de Foyer aldaar. 

Om 10:30 gaan we op pad, eerst over asfalt naar het Buitencentrum Schoorlse Duinen. Dan de 

beklimming van het 55 meter hoge duin en verder door het duinlandschap. 

Een wandeling die een goede basis conditie vereist en af en toe beetje inspanning kost. 

 

De duinen van Schoorl zijn een paradijs voor de natuurliefhebber. Open duinen worden afgewisseld 

met dichte bossen en natte vlakten. Uniek zijn de heidevelden. Die vind je bijna nergens in de duinen. 

De zandhagedis vertoeft graag in het zand. Wie geluk heeft, ziet hem zonnebaden.  

Veel bijzondere planten (zoals zilt torkruid, strandbiet en gewortelde champignonzwam) en dieren 

(onder andere de bontbekplevier en de rugstreeppad) hebben zich in het gebied gevestigd. 



Daarnaast heeft het samenspel van stuivend zand en zeewater een fascinerend landschap 

opgeleverd waarvan talloze mensen jaarlijks genieten 

 

Voorbij het middaguur verlaten we de duinen om naar het strand te gaan en volgen het strand tot de 

uitspanning Paal 29. 

Daar is gelegenheid iets te eten of te drinken of de eigen meegebrachte broodjes op het strand te 

nuttigen. Afhankelijk van de voortgang zullen we hier tussen de 30 en 60 minuten verblijven. Na deze 

rust pauze vervolgen wij onze weg door het strand te verlaten en de laatste 6 km naar het 

buitencentrum te vervolgen. 

Bij het buitencentrum is een brasserie waar we gezamenlijk nog een consumptie kunnen nemen om 

daarna op eigen gelegenheid de weg naar De Blinkerd terug te volgen. 

Bij De Blinkerd in Schoorl is voldoende gratis parkeerplaats en tevens stopt de bus er voor de deur. 

De buslijn 151 is een halfuur dienst vanaf Station Alkmaar naar Petten met een halte bij De Blinkerd 

in Schoorl. 

 


