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Wandeling naar de 
Zandafgraving en 
richting Zuursche 
Duinen ( 7 km) 

Een mooie rondwandeling vanuit het Vakantiehuis en 

heeft u een hond, dan kan hij een frisse duik nemen 

onderweg. 

 

Meteen vanuit het vakantiehuis LA (linksaf) de 

zandweg op en aan het einde de weg schuin 

oversteken en alsmaar rechtdoor lopen tot u bij een 

splitsing komt. Ga hier RA en blijf deze weg volgen 

tot u bijna bij de zandafgraving bent.  
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Rechts van het 

fietspad ziet u een 

geel bordje “Norger 

Esdorpenlandschap”

. 

Ongeveer 15 

voetstappen na het 

gele bordje, gaat u 

RA een klein paadje 

in door het bos. Dit 

paadje volgt u 

helemaal rond de 

zandafgraving. 

Uiteindelijk komt u weer op het fietspad uit. 
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Aan het einde van het bospaadje gaat u RA het 

fietspad op tot u bij de verharde weg uitkomt. Sla 

hier RA en loop een eindje langs de verharde weg. 

 

Na een bocht in de weg, ziet u links een breed 

zandpad. Vervolg uw weg langs dit zandpad. 
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Na een tijdje ziet u aan de rechterkant een grote 

boerderij: 

“ Maud’s Buitenvarkens”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de boerderij van Maud is er een zijweg. U loopt 

rechtdoor, er loopt nu een fietspad langs de 

zandweg. 
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 In een bocht naar links, kunt u ook RA naar de 

Zuursche Duinen. Ga daar een kijkje nemen als u 

nog veel energie over heeft. 
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Wij vervolgen onze weg langs het fietspad en 

komen weer uit op de verharde weg. Steek hier 

schuin naar links over en loop verder over het kleine 

paadje langs het bos. 
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Bij de spltsing ga je RA de brede zandweg op. 

Blijf deze brede zandweg volgen tot het einde. 

 

 

Aan het einde van de brede zandweg, kun je even 

RA gaan om het hunebed te bekijken. Als je LA 

gaat, loop je op de weg terug naar het vakantiehuis. 
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Bij de splitsing, ga je RA richting Roderesch 

Blijf de zandweg met fietspad volgen tot het einde. 

Steek daar schuin de verharde weg over en vervolg 

uw weg over de zandweg naar het vakantiehuis, 

Kaatsweg 8. 

Ik hoop dat u een fijne wandeling heeft gehad! 

Mathilde Does – 7 juli 2020 


