Fietstocht Loosduinen: Deel 2, Ockenburgh en Kijkduin
4,5 km, 0,30 min. zonder stops, maar incl. de alternatieve route aan het eind
Vanaf steken we het brugje over om Buitenplaats Ockenburg in te gaan (rechts van Ockenburg is
Tuincentrum Ockenburg).
Daar kunnen we onze fiets parkeren aan het eind van de parkeerplaats aan de linkerkant van het pad
om een stukje te gaan wandelen. We lopen naar links en volgen het pad naar het Hyacintenbos om
vervolgens naar rechts naar villa Ockenburg te gaan, die we al van ver kunnen zien liggen. Daar
kunnen we eventueel iets eten of drinken.
We gaan onze fiets weer ophalen en rijden verder over het hoofdpad, gaan aan het eind naar links
het Solleveldpad op en passeren voorlangs weer de villa en slaan daarna rechtsaf. We passeren de
Brasserie en het scoutinggebouwtje aan onze rechterhand. We passeren een golfbaan en een
camping.
We blijven het Solleveldpad steeds volgen. We houden bij een T-splitsing links aan; het heet nu
even Wijndaelerduin. Dan komen we op een brede weg waar we rechts aanhouden; dat is de
Machiel Vrijenhoeklaan. Die vervolgen we voorbij het parkeerterrein rechts. Misschien zien we
links wel geiten die in de duinen liggen te zonnen. Even verderop is rechts het kunstwerk Hemels
Gewelf (Celestial Vault) van James Turrel. Wil je dat bezoeken, dan moet je een lange goed
zichtbare trap op. Eventueel beklimmen we nog de bijbehorende heuvel.
Terug op de fiets vervolgen we de Machiel Vrijenhoeklaan en passeren de eerste bebouwing van
Kijkduin. Even verderop slaan we linksaf de Hoek van Hollandlaan in, en vervolgen die tot het
Deltaplein. Hiervandaan kunnen we eventueel naar het strand lopen, om links de strandhuisjes te
zien en nog verder naar links de Zandmotor.
We gaan daarna weer terug en vervolgen de Hoek van Hollandlaan langs het Deltaplein, die
overgaat in het Pieter Pauluspad, dat de duinen ingaat. Verderop bij een driesprong houden we
rechts aan het Ruijs de Beerenbrouckpad op. We fietsen dat af tot het Paddenpad wordt, dat uitkomt
op de De Savornin Lohmanlaan. Aan de overkant is de Tortellaan. Hier eindigt de wijk Loosduinen
en ook dit deel van onze fietstocht door Loosduinen.
Een alternatieve route, met een uitstapje naar Villapark Meer en Bos, is dat we niet ver vanaf het
begin van het Pieter Pauluspad, direct ná de parkeerplaats aan onze rechterhand, rechtsaf slaan op
het eerstvolgende wandelpaadje. Hier dus even lopen. Dat volgen we tot de Zandvoortselaan/Meer
en Boslaan. Hier kunnen we weer fietsen. We gaan de Meer en Boslaan in en volgen die tot de Tkruising met de Duinlaan. Onderweg zien we o.a. de Oostenrijkse noodwoningen en cottage-achtige
villa’s van Duiker en Bijvoet. Aan de overkant van de Meer en Boslaan gaan we weer terug naar het
paadje waar we vandaan kwamen en lopen terug naar het Pieter Pauluspad. Daar fietsen we
verder. Bij de driesprong houden we rechts aan het Ruijs de Beerenbrouckpad op. We fietsen dat af
tot het Paddenpad wordt, dat uitkomt op de De Savornin Lohmanlaan. Aan de overkant is de
Tortellaan. Hier eindigt de wijk Loosduinen en ook dit deel van onze fietstocht door Loosduinen.
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