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3. Stekelstruiken
Wapper twintig tellen rechtdoor. Ratel verder tot

de kruising. Ga rechtsaf. Stop na de eerste rij

stekelstruiken.

Stoere Stuivers lezen kaart! Pak de kaart en wijs

het startpunt aan. Volg nu met je vinger de route

tot hier. Nu weet je precies waar je bent! Maak je

lippen nat. Houd ze in de wind. Drogen ze snel?

De wind droogt ook planten uit. Raak rechts naast

het pad sterretjesmos aan. Is het vochtig of

droog? Groot duinsterretje kan maanden zonder

drinken. Het is dan zo droog dat het kraakt! Giet

wat van jouw drinken over dit ’dode’ mos. Tel tot

twintig. Verandert het? Als het regent, wordt het

’dode’ mos meteen weer groen.

4. Sluippaadje
Kraak rechtuit verder. Kom voor de kruising

spetterend tot stilstand. Let op! Steek over. Tel

rechtdoor tien keer tien grote stappen.

Bespeur je rechts het geheime sluippaadje? Alleen

voor Stoere Stuivers!

5. Duindoorn
Sluip er dertien stappen in. Stap voorzichtig over

het draadhekje. Jij mag dat! Wijs rechtdoor naar

het dalletje tussen twee duintjes. Volg het sterre-

tjesspoor er hélemaal tussendoor. Ga verder tot

náást het duin vol stekelstruiken.

De bessen van deze duindoornstruiken hebben

bijzondere bewoners. Larvenbaby’s van de

duindoorn-boorvlieg vreten de bes van binnen op.

Maar er dreigt gevaar! Trekvogels komen hier

opvetten en schrokken de bessen naar binnen.

Mét de larven, als ze niet oppassen. Ze moeten uit

de bes zijn vóór de vogels landen! Doe mee!

• Eén is een trekvogel die vliegt.

• De anderen zijn larven die in een bes zitten te

smikkelen (ze houden een struik vast).

• De trekvogel landt en probeert een bes met

larve te pikken.

• De larve kruipt uit de bes, laat de struik los en

valt op de grond. Zeg ’pop’ en je bent vrij.

• De larf die nog niet gepopt heeft maar wel

door de trekvogels wordt getikt, is af.

Hollands Duin, de langgerekte duinstrook
tussen Den Haag en de grens met de
provincie Noord-Holland is de achtertuin van
de Randstad. Een prachtige achtertuin, met
beschutte bossen, golvende duinen, span-
nende bunkers en woestijnheet zand. Voor
jonge speurders is er een speciale ontdek-
kingstocht: met Stoere Stuiver kun je lopen,
lollen, leren en beestachtig bezig zijn.

De route
Start: P-plaats bij infocentrum Staatsbosbeheer,

Randweg (bij Duindamseweg), 2204 AL Noordwijk.

Lengte: 4,3 km.

Tip: Trek stevige stappers aan en neem iets

lekkers en drinken mee voor op de peuzelplek. 

En natuurlijk veel goede zin en minimaal één

oudere speurder.

1. Parkeerplaats
Wijs op de parkeerplaats het informatiecentrum

aan. Loop het paadje naast het informatiecentrum

naar boven tot aan het fietspad. Let op! Steek

over. Knars het schelpenbospad omhoog. Draaf

het ruiterpad recht over.

In Hollands Duin waait het veel. Maar het kan er

ook erg warm zijn. Planten, dieren en mensen

leerden hiermee leven. Je ontdekt het in Stoere

Stuiver.

2. De boom
Sla aan het einde linksaf. Speur verder naar de

bank. Doe nog tien stappen rechtuit. Raak rechts

naast het pad de boom aan.

Bladeren zijn net als zeilen van een schip. Als het

waait trekken ze met z’n allen flink aan de mast.

De stam van deze ratelpopulier kan makkelijk

breken. Daar heeft hij iets op gevonden! Doordat

de bladeren platte steeltjes hebben, wapperen ze

als vrolijke vlaggetjes en laten de wind meteen

weer los. Zo trekt de wind niet aan de bladeren

en zal de stam van de populier niet snel breken!



• Vlieg-Pop-Tik.

• Welke larf blijft over? Die is de nieuwe

trekvogel.

• Speel het spel drie keer.

6. Hoogste duin
Ga rechtdoor verder tot je bij de grote zandkuil

komt. Loop links de kantjes eraf tot aan de

overkant. Klim links op het hoogste duintopje.

Recht voor je zie je ver weg een toren. Draai je

om zodat je met je rug naar de toren staat. Voel

je de wind in je gezicht? Nu kijk je naar het

zuidwesten. Daar komt de wind het vaakst

vandaan. Kijk naar zuidwest. Het duindal daar

werd door de wind uitgeblazen. Het zand uit deze

del is het duinkopje waar jij op staat! Zo wandelt

dit duin met de wind mee en laat een duinvallei

achter!

7. Slaghek
Stuif het deldal helemaal door. Struin rechtuit tot

het brede pad. Knars rechtsaf tot het stevige

houten hek.

Ontdek je de groenwitte slagbomen? Naast het

eerste slaghek staat een bijzondere boom. Zijn

pruik heeft een windkuif! Waarom, denk je?

Zuidwester stormen scheren over het duin en

knippen de takkenkruin kaal!

8. Zeereep
Scheer direct na de kuifboom linksaf.

Deze zeereepduinen houden ons hele land droog!

Daarom mogen ze nóóít wandelen. Met speciaal

gras worden ze tot stilstand gedwongen. Tussen

deze helmgrassprieten wordt het zand minder

weggeblazen. Net zoals de wind tussen jouw

haren ook minder hard blaast!

9. Voorduin
Sla na de strandtent rechtsaf. Hier is het voorduin.

Ga met twee benen in het helmgras staan.

Weet jij nog een manier waarop helmgras zand

vasthoudt? Leg je wang op het zand. Blaas een

wandelduin. Vliegt het zand makkelijk weg? Steek

al je vingers van één hand vlak voor je neus in het

zand. Blaas stevig. Houden je vingerwortelvingers

het zand vast? Helmgraswortels houden duinzand

nét zo vast!

10. Helmgras
Spring van het duin af.

Door hoge golven is het duinzand weggespoeld.

Helmgraswortels liggen bloot! Weet je hoe lang

ze worden? Trek met je hak een streep in het

zand. Doe er vijf grote stappen vandaan. Zó lang!

Trek? Zoek op het strand een lekkere opvetplek. 

PAUZE!

11. Nummer 25
Alles opgeruimd? Vlieg naar zee! Speur naar

nummer 25. Stuif er heen! Volg het schelpenpad

naar links. Stop bij de bank.

Ssssssst. Zandhagedissen soezen op de zuidzijde

van duinkommetjes. Door hun schutkleur ontdek

je ze moeilijk. Deze koudbloedigen hebben geen

kachel! Pas als de zon ze heeft opgewarmd, gaan

ze er vandoor. De vos probeert ze te vangen:

• Eén Stuiver is de vos

• De anderen zijn per 2 een hagedis: lijf en

staart.

• Opgewarmd? Ren het pad af.

• Als de vos de staart pakt, sprint het lijfje door

en ontsnapt toch!

• Staart en vos worden een nieuwe hagedis. Het

hagedissenlijf wordt de vos.

• Speel het spel zo lang je wilt.

12. Witte boompje
Zigzag het pad verder af tot het fietspad. Let op!

Steek over. Ga rechtdoor het bos in. Spring het

ponypad over. Galoppeer het eerste pad naar

rechts in. Ga heuvel af en op. Daal naar links. Volg

onderaan het bospad naar links. Kruis het

ruiterpad. Houd nét na het witte boompje rechts

aan. Je komt uit op het brede pad. Stuif dertig

passen door!

Wijs op de kaart aan waar je staat. Waar is de

zandverstuiving? Volg met je vinger op de kaart

de route er naar toe. Speur links een spoor

omhoog naar de zandverstuiving. Op het zand

staan drie banken. Speur jij ze? 

13. Bankje
Stop bij het rechter bankje. Suis onder de bank

door het bos weer in. Wiek langs het brede

ruiterpad rechtsaf. Sla linksaf. Laat het bankje

links liggen en ga rechtdoor. Volg het brede pad
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naar rechts. Let op: mountainbikers!

Stuif door tot het fietspad. Let op! Steek over en

je stuift zo naar het eindpunt.

Jouw ontdekkingstocht door Hollands Duin is

voorbij. Je zag dat de wind hier kapper is. Je

bedacht waar wandelduinen heen gaan. Jouw

helmgraswortels beschermden ons land en je

ontsnapte door je hagedissenstaart los te laten. Je

voelde hoe populieren in sterke wind toch blijven

staan. Je ontdekte dat droog niet dood hoeft te

zijn. Je leerde dat duindoorn-boorvlieg-larven snel

verpoppen als de trekvogels komen en dat

’opvetten’ eten betekent. 

14. Eindpunt
Let op! Steek bovenaan het fietspad over. Aan het

eind van dit pad ben je terug bij het informatie-

centrum van Staatsbosbeheer, het eindpunt van

Stoere Stuiver!
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Tips van de boswachter
Boswachter Mark Kras: ”Hollands Duin heeft tal

van mooie plekjes. Mijn twee favorieten? De

eerste is het Stuifgat, waar je langs komt op de

Stoere Stuivertocht. Je loopt daar door een geul

die door de wind is uitgehold, heel bijzonder. 

Ook erg mooi vind ik het uitzicht vanaf het

Houwaarderduin, iets verder naar het zuiden, 

aan de blauwe wandelroute. Als je daar bovenop

staat, zie je een heel groot stuk van Hollands

Duin, de bollenvelden en natuurlijk de zee. Als je

’s ochtends vroeg gaat, maak je een goede kans

om reeën of vossen te zien. Kort geleden nog

liepen er een reebok en een reegeit met hun

kalfje vlak aan me voorbij. Neem een verrekijker

mee en iets te drinken en heb een beetje geduld,

dat wordt altijd beloond.”

• De hierboven beschreven route is een verkorte

versie van de oorspronkelijke Stoere Stuiver-

route, speciaal voor kinderen van 7-12 jaar.

Wilt u de hele route en nóg meer leuke

opdrachten doen – u bent dan verzekerd van

een halve dag duinplezier – dan kunt u het

Stoere Stuiverrouteboekje kopen voor € 2,40

bij StayOkay, Langevelderlaan 45, Noordwijk, 

T 0252-372920, www.stayokay.com.

• Over beschutte bospaadjes, zondoorstoofde

schelpenpaden, open duin of het strand: 

in Hollands Duin kunt u te kust en te keur

wandelen. Ook heeft Staatsbosbeheer er

verschillende wandelroutes uitgezet, variërend

van 2 tot 4,5 km. En u kunt er eindeloos

fietsen! Met de Staatsbosbeheerkaart nr. 22

Hollands Duin ziet u alle mogelijkheden in één

oogopslag. Te koop bij de VVV-kantoren in de

regio of via de website van Staatsbosbeheer.

• Honden mogen meewandelen in Hollands

Duin, maar ze moeten wel aangelijnd. Van aug

t/m mrt mogen ze los op de paden, mits onder

appèl.

• Langs deze route ligt strandpaviljoen 

De Zeespiegel, Duindamseslag, strandopgang

24, Noordwijk, T 0252-376 790. 

Geopend van 8-18 uur, van begin april tot de

eerste week van oktober.

• Vlakbij het start/eindpunt kunt u terecht in

restaurant Zonneweelde, Duindamseweg 8,

Noordwijk, T 0252-372524 of café-restaurant

De Duinrand, Duindamseweg 17, Noordwijk, 

T 0252-372370. Een aanrader is ook Pannen-

koekenboerderij Langs Berg en Dal,

Langevelderlaan 22, Noordwijk, T 0252-372474,

www.langsbergendal.nl. (ca. 2 km ten noorden

van het Stoere Stuiverstartpunt.)

Bereikbaarheid
• Per openbaar vervoer: De dichtstbijzijnde

NS-stations zijn Leiden en Den Haag.

Inlichtingen: OV-reisinformatie: T 0900-9292 of

www.ov9292.nl.

• Per auto: Vanaf N206 (Haarlem- Leiden):

afslag Voorhout, meteen Noordwijk

aanhouden. Zie verder bij *). 

Vanaf A44: afslag Voorhout, Noordwijk volgen.

Zie verder bij *)

*)Op rotonde in Noordwijk RD, bij stoplichten

RA Gooweg. 1e LA Northgodreef, op rotonde

RA Duinweg. Bij T-splitsing LA, met bocht mee

naar rechts, links ziet u al gauw de parkeer-

plaats bij het Staatsbosbeheer-infocentrum aan

de Duindamseslag liggen. 
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