Poeltjesroute Egmond-Binnen
7,4 km in Egmond-Binnen

Startpunt en eindpunt: PWN Parkeerplaats Middenweg, Oude Schulpweg Egmond-Binnen.
De wandeling gaat door een gebied met zoetwaterpoelen, bossen, oude duinen en vergezichten, waar
natuur en resten van oude landbouwcultuur samengaan.
Voor deze wandeling heeft u een duinkaart nodig. Deze zijn ook online te bestellen op de site van PWN.
Een duinkaart voor een dag kost 1,80 EUR (Duinkaart PWN).
Zwaarte wandeling: middelzwaar. De wandeling gaat niet altijd over verharde paden en is niet geschikt
voor rolstoelgebruikers.
Als u fouten ontdekt in de wandeling, meldt dit dan via e-mail aan routeapp@ivnnkl.nl
Alle teksten en foto’s, gebruikt in deze wandeling, zijn eigendom van de makers van de wandeling.
Hierop rust auteursrecht en mogen niet worden gebruikt voor wat voor doeleinden dan ook.
IVN Noord-Kennemerland wenst u een prettige wandeling.
Versie 010920
Route naar startpunt
Komt u met eigen vervoer: gebruik dan in uw routeplanner; Oude Schulpweg, Egmond-Binnen. Het
parkeerterrein van het PWN wordt met borden aangegeven. Parkeren is het hele jaar door gratis.
Komt u met het openbaar vervoer:
Treinstation Castricum: (Connexxion) buslijn 164 naar Egmond aan Zee. Uitstappen bij halte EgmondBinnen Randweg.
Treinstation Alkmaar: (Connexxion) buslijn 165 naar Egmond aan Zee. Overstappen in Egmond aan den
Hoef (uitstappen halte Egmonderstraatweg en aan de overkant halte Egmonderstraatweg instappen
buslijn 164 richting Castricum). Uitstappen bij halte Egmond-Binnen Randweg.
Vanaf de bushalte is het nog ongeveer 500 meter lopen naar het startpunt van de wandeling.
Loop richting de duinen over de Sint Adelbertusweg. Aan het eind van de weg naar rechts. Aan het eind
van de weg naar rechts. Dit is de Oude Schulpweg. U vindt het parkeerterrein van het PWN, waar de
wandeling start, aan de linkerkant na ongeveer 50 meter – aan het einde van het voetpad, dat achter
het restaurant loopt.
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Routekaart:

Rode punt: Start Parkeerplaats PWN
Bij het bord PWN en de zuil met de wandelingen. Ga door het poortje – einde smalle zandpad rechtsaf.
In het voorjaar nestelen hier nachtegalen en vooral in de ochtend en avond kun je ze horen. Je ziet ze
bijna nooit, want ze zitten verscholen in de struiken. Wie zich wel kan laten zien van maart tot en met
oktober is de roodborsttapuit, meestal hoog in een boom of struik.

Punt 2: Bankje EG46
Vanaf het bankje het brede pad volgen.
Ga zitten op het bankje en kijk naar voren: u kijkt uit over het gebiedje “Waterrijk”, zo heette vroeger
één van boerderijen die hier ooit stonden. Het is een drassig gebied, waar in het voorjaar orchideeën
als de rietorchis en de moeraswespenorchis bloeien en in augustus de zeldzame parnassia. U mag het
“Waterrijk” niet betreden.

Punt 3: Liobapoel
Vanaf de poel het brede pad blijven volgen tot aan de klinkerweg – Van Oldenborghweg
De poel is genoemd naar het nonnenklooster, dat zich rechts achter de hoge bomen verschuilt. Soms
kunt u de klok horen luiden. In de poel bloeien allerlei planten, afhankelijk van het waterpeil. In april
staat hier veel water, u vindt dan onder andere zomprus en veenwortel. In augustus staat er weinig tot
geen water: het gebied kleurt dan paars-blauw door de kattenstaarten en ruikt naar munt die ook nog
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eens rijkelijk bloeit. Vogels en grote grazers als de Schotse Hooglanders vinden hier (bijna) altijd water
in de hoek van de poel.

Punt 4: Hoek van Oldenborghweg
Rechtsaf 40 meter de klinkerweg op.

Punt 5: Het bospad in
Linksaf het bospad in. Volg dit pad ongeveer 300 meter en sla dan rechtsaf.
In dit gebied staan zowel loofbomen als dennenbomen. Onder de loofbomen staan veel bloemen en
planten, onder de dennenbomen is de grond meestal bezaaid met een dikke laag dennennaalden,
waardoor andere vegetatie minder kans krijgt.

Punt 6: Aardappelgallen
Vlak voordat u naar rechts gaat afslaan staat aan de rechterkant een jonge zomereik met opvallende
uitstulpingen aan de takken. Dit zijn aardappelgallen. De aardappelgalwesp legt eitjes in de boom, die
op zijn beurt reageert met het maken van een uitwas waarin de larven van de galwesp kunnen groeien.
Er zijn veel soorten galwespen en iedere soort zorgt voor een andere uitwas aan boom, blad of struik.

Sla 60 meter verderop rechtsaf.
Punt 7: Duindoorn pad
Volg het zandpad. Na een paar honderd meter buigt het pad scherp naar links.
U komt op een smal pad met rul duinzand. Langs dit pad staan veel duindoornstruiken, herkenbaar aan
het smalle grijze blad. Duindoorn heeft mannelijke en vrouwelijke planten. Alleen de vrouwelijke
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planten krijgen in het najaar karakteristieke oranje bessen, vol met vitamine C. De bessen zijn erg zuur,
maar er kan prima jam van worden gemaakt en er is zelfs hier en daar duindoornwijn te koop. Vogels
als de grasmus zitten ’s ochtends vaak boven in de duindoorn te zingen.

Punt 8: Bankje EG14
Vanaf hier volgt u het zandpad nog een paar honderd meter tot aan de kruising
Het bankje EG14 staat onder een meidoorn. Deze plant laat het hele jaar door een ander gezicht zien.
In het voorjaar met witte bloemen en in het najaar met rode bessen. De bessen zijn eetbaar, maar
melig. Oude meidoornstruiken zijn vaak bedekt met korstmossen.

Punt 9: Kruising rechtsaf
Sla hier scherp rechtsaf en volg dit brede zandpad een paar honderd meter. U kunt hier eventueel de
route inkorten (twee kilometer), door linksaf te slaan. U volgt dan de route vanaf routepunt 15.
Halverwege dit pad staan links en rechts zilverpopulieren. Pluk een blaadje van de boom en voel er aan.
Aan de onderzijde van het blad zit een grijs viltig laagje. De blaadjes draaien zich met de viltige kant
naar de zon toe, zodat de bovenkant van het blad mooi groen blijft en het blad niet kan uitdrogen. Best
een slimme boom.

Punt 10: Vogelkijkscherm Soeckebacker
Aan het eind van een verscholen paadje aan de rechterkant bevindt zich een houten vogelkijkscherm,
genaamd Soeckebacker. Het stukje land dat achter het scherm lag heette vroeger 2e Soeckebacker. De
naam is waarschijnlijk afkomstig van een honderden jaren geleden gestrand schip.
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Nadat u bent uitgekeken verlaat u het paadje weer en vervolgt het zandpad nog 50 meter en slaat dan
rechtsaf, na ruim 200 m ziet u links een grote duinpoel.
Punt 11: 1e Soeckebacker (grote poel)
Op dit kruispunt slaat u linksaf een smal pad in.
Als er een 2e Soeckebacker is, dan moet er ook een 1e Soeckebacker zijn geweest en dat is deze poel.
Af en toe zijn er witte reigers in de duinen te vinden, de blauwe reiger komt u vaker tegen.

Na de poel neemt u het eerste pad naar links. Na 200 meter komt u weer terug op het kruispunt met
bankje EG13 en een richtingaanwijzer. Ga richting “Strand”.
De piramidevormige betonnen richtingaanwijzers werden in WOII op het strand gebruikt als versperring
op de vloedlijn. De uitsparing waar springstof in werd geplaatst is nog zichtbaar. Het PWN gebruikt de
blokken nu voor bewegwijzering in het duingebied. Heel wat vreedzamer dan waar ze voor gemaakt
zijn.
Punt 12: Oude duinen en vergezichten
Na de afslag bij het bankje komt u op een lang breed zandpad dat u door oude duinen voert. Langs dit
pad staan afhankelijk van het seizoen veel bloemen zoals meerdere soorten duinviooltjes, de
koningskaars of het gele walstro. Het schijnt dat je van walstro thee kunt maken, tegen onverwerkte
emoties.

In Egmond zijn de duinen kalkrijk, maar een paar kilometer naar het noorden in Bergen zijn de duinen
kalkarm. Dit komt door de oorsprong van het zand. Tijdens vloed wordt er door de zee zand afgezet op
het strand. Dit zand waait landinwaarts en helpt zo, heel kort door de bocht, bij het ontstaan van
duinen. Voor de kust van Nederland zijn er twee zeestromingen tijdens vloed: die uit het zuiden en die
uit het noorden. De zuidelijke stroom voert kalkrijk en ijzerhoudend zand aan uit rivieren. De
noordelijke stroom voert kalkarm zand van gletsjerresten. Precies bij Bergen botsen deze zeestromen
op elkaar. In de vegetatie is goed te zien dat er verschil is: in Egmond groeit de kalkminnende
duindoorn en in Bergen de brem die op kalkarme grond groeit. In Egmond groeit geen brem en in
Bergen geen duindoorn.
Punt 13: Hoek Vlewoscheweg – Middenweg
U kunt op dit kruispunt ervoor kiezen om een uitstapje (rechtsaf) naar het strand te maken. Sla anders
linksaf, waarbij u een hoog duin passeert. De Middenweg is een klinkerweg.
Op dit kruispunt ziet u een klein poeltje. Neem even de tijd om te kijken naar wat hier allemaal leeft en
zweeft, zoals groene kikkers, poelslakken, libellen en juffers. Wist u dat juffers hun vleugels opvouwen
als ze ergens gaan zitten en libellen niet?
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Punt 14: Bos in – naar poel
Onderaan het duin slaat u linksaf.
Na ongeveer 100 meter komt u aan bij een waterpartij die uit drie delen bestaat. In het voorjaar is hier
veel kikkerdril te vinden of snoeren van eitjes van de rugstreeppad, misschien kunt u dan de kikkervisjes
zien zwemmen. Net als bij het vorige poeltje zult u in het voorjaar veel gekwaak horen. Door de open
structuur en de drassige bodem bloeien hier ook orchideeën en allerlei soorten bloemen, die vlinders
aantrekken, zoals de kleine duinparelmoervlinder.

Vervolg het pad tot aan het volgende kruispunt. Op dit kruispunt bent u al eerder geweest (routepunt 9).
Punt 15: Kruising - scherp rechtsaf
Houdt rechts aan en ga na 50 meter rechtsaf het smalle zandpad op. Volg dit pad ongeveer 100 meter
tot net over het ruiterpad. Ga hier naar links.
Het pad wordt aan het begin links omsloten door duindoorn en rechts door wilde liguster. Liguster
komt veel voor in tuinen als groene haag, maar in de duinen komt hij ook van nature voor. In het
voorjaar heeft hij witte bloemen en in het najaar blauwzwarte bessen die erg giftig zijn. Een stuk verder
op het pad is links een helling met dauwbraam, een lage braamsoort. Alleen in de maand augustus
mogen er in het gebied van het PWN bramen worden geplukt.

Punt 16: Bospoeltje
Verscholen In het bos vindt u een klein poeltje. Wat valt hier verder op?
Er staan bijna alleen loofbomen en de grond is donker en drassig. Hierdoor staan er ook berken (te
herkennen aan de witte stam), die houden van natte voeten. Het lijkt erop dat hier vroeger een grotere
poel was, die langzaam is dichtgegroeid. Als u verder loopt: merk op dat de grond van donker
(humusrijk) weer licht (duinzand) wordt.
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Aan het eind van het pad gaat u linksaf naar het brede drukke fietspad (klinkerweg). U gaat weer over
een hoog duin.
Punt 17: Het bos weer in
Onderaan de heuvel slaat u linksaf het bos in en u volgt het bospad tot een T-splitsing.
Kijk of u wilde kamperfoelie (komt van caprifolium = geitenblad) kunt vinden. Deze plant komt veel in
de duinen voor en slingert zich om jonge boompjes. De bloemen verspreiden ‘s avonds en ’s nachts een
zoete geur, die vooral nachtvlinders aantrekt. De bloemen zijn eerst wit en kleuren later een beetje
geel. En in het najaar heeft de plant rode bessen.

Punt 18: T-splitsing rechtsaf
Sla rechtsaf, steek het ruiterpad over en volg het pad tot aan de verharde weg.
Punt 19: Linksaf de van Oldenborghweg op
Sla linksaf de klinkerweg op. PAS OP, dit is een druk fietspad met af en toe een auto.
De weg is genoemd naar Johannes van Oldenborgh die in 1919 de eerste directeur werd van het PWN
(Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland). Het PWN is eigenaar van het gebied van deze
wandeling.
Langs deze druk befietste weg vindt u tot augustus allerlei bloemen zoals de teunisbloem, het
slangenkruid of het duinkruiskruid. Bij het laatste kunt u in het (late) voorjaar de zwartgele zebrarupsen
van de Sint Jacobsvlinder aantreffen. De rupsen zijn giftig, de opvallende kleuren dienen als
waarschuwing.

Punt 20: Rechtsaf het zandpad op
Sla bij deze kruising rechtsaf het brede zandpad op.
Al snel ziet u aan de rechterhand een grillig gevormde populier, de boom wordt niet alleen door de
mens gebruikt om iets in op te bergen. Ook vogels, zoals de grote bonte specht, hebben de boom
gevonden om te nestelen. Spechten hakken met hun snavel ronde nestholtes uit in bomen. Hun
hersenen zijn omgeven door een soort schokdempers, zodat ze geen hoofdpijn krijgen van hun manier
van woningbouw. Je kunt spechten het hele jaar door tegenkomen.
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Punt 21: Linksaf – naar de eenzame boom
Sla linksaf het smalle pad in en volg daarna achter de alleenstaande eikenboom het pad naar rechts tot
aan het brede zandpad.
In dit stuk van de wandeling vindt u veel sporen van konijnen. Dat zijn onder meer schraapgaatjes in de
weg en de zogenaamde latrines, hopen keutels waarmee ze hun territorium afbakenen. Konijnen
wonen met een grote groep samen in een konijnenburcht, een hol met een groot gangenstelsel en met
meerdere in- en uitgangen.

Punt 22: Linksaf brede pad volgen door de landjes
Hier gaat u linksaf en volgt dit pad tot de volgende kruising.
De inwoners van de Egmonden gebruikten vroeger de duinen voor hun eigen levensonderhoud. Er
ontstond een landschap dat afwisselend bestond uit duinen en akkers. Het zogenaamde
Zeedorpenlandschap. Doordat bollenboeren en bierbrouwerijen water onttrokken aan de duinen,
moesten de eigenaars van de landjes of (in het dialect van Egmond aan Zee lankies) steeds dieper
graven om bij grondwater te komen. Hierdoor ontstonden de karakteristieke uitgegraven landjes, groot
of klein, hoger of dieper.
In 1990 heeft het PWN de akkertjes hier opgekocht. Bedoeling is de duinen in een staat te brengen
zoals dat was rond het jaar 1000, met de bijbehorende vegetatie.

Punt 23: Rechtsaf naar het startpunt
Als u hier rechtsaf het pad inslaat komt u na ongeveer 40 meter weer terug op het startpunt.

IVN Noord-Kennemerland hoopt dat u genoten heeft van de wandeling. Als u fouten ontdekt in de
wandeling meldt dit dan via e-mail aan routeapp@ivnnkl.nl
IVN Noord-Kennemerland wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij
natuur, milieu, landschap en leefomgeving door mensen te laten leren van de natuur en te ervaren dat
natuur je leven verrijkt.
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