
Noordzeewandeling
Den Haag

Den Haag Zuiderstrand 
Afstand: 9 km 

In de verstedelijkte, industriële samenleving waarin optimalisatie van 
productie en winst centraal staat, zijn we verleerd om te luisteren naar de 
natuur en vergeten dat we als mens onderdeel uitmaken van een groot 
ecosysteem op aarde. Tijdens dit wandelgesprek proberen we goed te 
luisteren en te kijken naar wat de natuur beweegt en nodig heeft, om te 
begrijpen hoe we op een duurzame manier samen kunnen leven.

Het wandelpakket bestaat uit drie verschillende routekaarten. Je kunt zelf 
kiezen welke route je wilt wandelen. Deze route start en eindigt bij Strand-
slag 12 op het Zuiderstrand, bereikbaar per fiets/auto/bus (bushaltes 
Norfolk en Dr. Lelykade op een paar honderd meter lopen; gratis 
fietsenstalling en betaald parkeren bij Strandslag 12).

 

De kleurzones op de kaart corresponderen met gespreksstof-kaartjes, 
waarop je informatie en vragen vindt. Betreed je een nieuwe zone, dan  
pak je een kaart van de desbetreffende kleur.

Let op: de route dient als indicatie. Je kunt de wandeling dus naar eigen 
wens aanpassen.

Online vind je ook de bijbehorende kijk-, lees- en luisterlijst, om jezelf voor, 
na of tijdens de wandeling onder te dompelen in de wereld van ecologie 
en niet-menselijke wezens, zoals de Noordzee.

Tip! Het leukst is om de route met iemand anders te lopen, zodat je de 
vragen en stellingen samen tijdens het wandelen kunt bespreken.

Coronamaatregelen Houd 1,5 m afstand van anderen en vermijd drukte. 
Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en doe de wandeling op een 
ander moment.
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Bij mooi weer zie je 
de Zandmotor, een 
kunstmatige zandbank


