Wandelroute Zeepeduinen en Slot, vlakbij Burgh Haamstede
3.4 km wandelen
Ontdek al wandelend het gevarieerde duingebied de Zeepeduinen. Je loopt langs duinvalleien, kale zandduinen en een bos.
Je kunt deze wandelroute goed combineren met de rood-groene route langs Slot Haamstede!

De wandelroute
Slot Haamstede
Shetland pony's in de zandduinen
T ijdens de wandeling kun je Shetland pony’s tegenkomen. Z o’n honderd pony’s eten hier duinriet, jonge boompjes en boombast en houden op
deze manier het gebied open. Z e trappen ook de grond kapot. Z o kan de wind weer vat krijgen op het zand en kunnen er weer zandduinen
ontstaan. In het zand leven bijvoorbeeld zandbijen en zandkevers en er groeien ‘zandplanten’ als helm en zandzegge.

Schaatsen op natuurijs
Verborgen achter de bomen en planten ligt de ijsbaan. In strenge winters kan in deze prachtige omgeving worden geschaatst.

Valleien
In de Z eepeduinen lagen vroeger veel natte duinvalleien (natuurlijke duinmeertjes). In de loop van de tijd zijn velen daarvan dichtgegroeid.
Een paar jaar geleden is van vier valleien de bovenste grondlaag afgegraven. Hierdoor staat er nu weer water in de valleien. De poelen
worden inmiddels bewoond door rugstreeppadden, groene kikkers en kleine watersalamanders.

Natuurlijke valleien
De wind is deze kale duin aan het ‘uithollen’, zodat er vanzelf een vallei ontstaat die zó ver kan uitstuiven dat er water in blijft staan. In zo’n
natuurlijke vallei kan dan van alles groeien zoals orchideeën.

Naaldbos
Wanneer je door het hek gaat, kom je in het grootste bos van Z eeland. Staatsbosbeheer is hier beheerder. Het bos is begin twintigste eeuw
aangeplant in het kader van de werkverschaffing. De naaldbomen moesten hiernaast ook het zand vastleggen. Een naaldbos heeft veel water
nodig waardoor het omringende duin verdroogt. Bovendien is zo’n bos - omdat er maar een paar soorten bomen staan - niet rijk aan insecten,
kruiden en vogels. Her en der worden bomen gekapt: op de lege plekken groeien dan vanzelf (of eventueel geholpen door aanplant) bomen
zoals zomereik. Destijds is dan ook begonnen met de aanleg van loofbomen zoals eiken, berken, abelen en balsempopulieren. Hierdoor is het
een gemengd bos geworden.

Winderige vlakte
Na het bos voelt de open vlakte opeens winderig aan. Dankzij permanente begrazing is deze vlakte nooit dichtgegroeid met bomen.
Roodborsttapuit, graspieper, bergeend en wulp vinden hier, als liefhebbers van open veld, een prima broedplaats.

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.

Eindpunt
Dit is het einde van de witte wandelroute door het Z eepeduin. Wil je nog meer zien van dit natuurgebied en Slot Haamstede aanschouwen?
Download in de route app de wandelroute Z eepeduinen en Slot Haamstede.

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.

Faciliteiten
horeca
Hotel Bom en restaurant De Regtkamer in Burgh- Haamstede

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
startpunt
Slot Haamstede
Ring 2
4328 Burgh-Haamstede
Routebeschrijving
openbaar vervoer
Buslijn 133 van Connexxion rijdt over de Hogeweg. Voor het
startpunt van de witte route stap je uit bij de halte Burgh - A. van
de Weijdeweg. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl.

met de auto
Het startpunt van de witte wandelroute ligt aan het
parkeerterrein aan de A. van de Weijdeweg in Burgh- Haamstede.
De parkeerplaats is bereikbaar door vanaf de Hogeweg de
Bosweg op te rijden. Van 1 april t/m 31 oktober is het betaald
parkeren. Er is een openbaar toilet aanwezig.

honden welkom, mits aangelijnd

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
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