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 Knooppunt 
          Meijendelroute 

 Overige knooppunt 
        Overige verbindingen 

tussen knooppunten 
 
Lengte Meijendelroute ± 23 km 

Het fietsroutenetwerk, 
hoe werkt het? 
 

• U bepaalt zelf uw route en het 
aantal kilometers dat u wilt 
fietsen. Vrijheid en flexibiliteit 
staan voorop! 

• Op de kaart ziet u een aantal 
nummers; dit zijn de zoge-
naamde ‘knooppunten’. 

• Op elk knooppunt kunt u  
een keuze maken in welke 
richting u uw fietsroute wenst 
te vervolgen. 

 
Veel fietsplezier!  
Er is meer te zien dan u denkt! 
 

 
The cycle route network, 
how does it work? 
 

• You determine your own route 
and your own distance.  
Freedom and flexibility are the 
keywords! 

• You will notice several numbers 
on the map. These are the  
so-called reference points.  

• Follow the numbered sign-
posts from reference point to 
reference point in the direction 
of the arrows.  

• You can choose the direction 
of the next leg of your journey 
at each reference point. 

 
Enjoy your bike tour!  
There is more to see than you 
might think! 

Heeft u suggesties of  
opmerkingen over de  
route, de bewegwijze- 
ring of de fietsroute- 
kaart, dan kunt u deze  
vermelden op het 
formulier via  
www.fietseninhaaglanden.nl 

U fietst via de Knooppunten: 

36, 39, 40, 44, 46, 47, 43, 43, 41, 40, 44, 35 

 



Meijendelroute 
Algemene informatie 
Deze route gaat grotendeels door het duingebied tussen 
Wassenaar en Den Haag en laat u kennismaken met het 
natuurgebied Meijendel. Tijdens uw fietsroute ontdekt u 
de variatie in het duinlandschap en de verscheidenheid 
aan diersoorten. Meijendel behoort tot de top tien van de 
meest vogelrijke natuurgebieden in Nederland.  

 
Landschap 
De route voert door Meijendel dat onderdeel vormt van  
de ‘jonge duinen’. Het duinlandschap kunnen we in drie 
verschillende gebieden indelen: het buitenduin, het  
middenduin en het binnenduin. Het buitenduin ligt aan  
de zeezijde van Meijendel: de zeereep met daarachter 
paraboolduinen en vochtige duinvalleien. In het midden-
duin liggen de infiltratieplassen. Hier staan meidoorns en 
lokaal vinden we moeras, bos en rietland. Het binnenduin 
wordt bepaald door de resten van oude loopduinen in het 
oosten. Hier is de begroeiing hoger. De verschillen tussen 
deze gebieden zorgen ervoor dat u zich in Meijendel goed 
kunt oriënteren. Het is een waar paradijs voor fietsliefheb-
bers. Hoe meer u richting het binnenduin fietst, hoe hoger 
de bomen en de struiken zijn. De variatie in vegetatie en 
landvormen hebben tot gevolg dat het dierenleven heel 
rijk is.  
 
Flora 
In welk seizoen u ook door het gebied fietst, er zijn altijd 
mooie taferelen in Meijendel te zien. In het voorjaar bloei-
en meidoorns en in de herfst zijn er volop paddenstoelen 
te vinden. In de buitenste rand van het duin langs de 
Noordzee vindt u helm, blauwe zeedistel en zeewinde. 
Deze planten zijn tegen de zoute zeewind bestand. Verder 
van zee - in de luwte van de hellingen - vinden we meer 
struiken. Duindoorns, vlier en liguster vormen kleine bosjes. 
De valleien staan ’s winters onder water en kunnen rijk 
begroeid zijn. Hier bloeien in de vroege zomer orchideeën 
en later parnassia, watermunt en duizendguldenkruid. 
Andere valleien zijn met riet dichtgegroeid en zijn een 
paradijs voor de vele rietvogels zoals rietgors, blauwborst 
en waterrallen. Verder van zee zijn de bomen en struiken 
hoger. In de grote valleien, zoals de vallei Meijendel,  
vinden we meidoorns, eiken en kamperfoelie.  
 

Fauna 
Door de verscheidenheid aan begroeiing komen veel dier-
soorten voor. Tegen de schemering laten veel reeën zich 
zien. De reeënpopulatie in Meijendel stijgt nog elk jaar. 
Ook komen er meer dan 250 soorten vogels voor en  
ongeveer 100 soorten vogels broeden er ook. Wie in het 
voorjaar door het duingebied fietst, kan genieten van  
vele vogelgeluiden. Bovendien komen nergens anders  
in Nederland zoveel nachtegalen voor. Daarnaast zijn er 
veel konijnen, muizen, vleermuizen en ook reeën, vossen, 
wezels, en op natte plaatsen padden en kikkers.  
De verscheidenheid aan insecten is enorm. In natte  
gebieden kunnen veel waterinsecten gevonden worden 
en in droge gebieden diverse soorten vlinders, mieren, 
kevers en bijen. 
 
Bezoekerscentrum Meijendel, tussen  40  en  44 
In het bezoekerscentrum Meijendel vindt u informatie over 
het natuurgebied Meijendel, de functies van het duin, de 
dieren, de planten en de waterwinning. Ook kunt u natuur-
paden en boeiende routebeschrijvingen in het centrum 
verkrijgen. Achter het bezoekerscentrum vindt u een duin-
tuin met een deel van de flora van Meijendel. 
 
Meer informatie 
Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Vrijheid en flexibiliteit 
staan voorop. Op deze manier kunt u grenzeloos genieten 
op de fiets! Voor meer informatie over het fietsroutenet-
werk, routes en toeristische informatie over de regio ga 
naar www.fietseninhaaglanden.nl.  
 
Colofon 
Copyright: Stadsgewest Haaglanden, 2010  
Niets uit deze folder mag worden overgenomen, op welke 
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de copyrighthouder. 
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