
Sand	  Songs	  -	  playing	  the	  elements	  at	  the	  Zandmotor	  
Zaterdag	  18	  juni,	  19:00	  tot	  24:00	  uur	  
	  
Bereikbaarheid	  en	  route	  informatie	  
	  
Sand	  Songs	  vindt	  plaats	  op	  de	  Zandmotor,	  rondom	  de	  Argusmast.	  Dit	  is	  het	  hoogst	  gelegen	  deel	  van	  de	  
Zandmotor.	  De	  locatie	  is	  het	  beste	  te	  bereiken	  met	  de	  fiets.	  
	  
De	  startpunten	  zijn	  bij	  de	  fietsenstallingen	  bij	  de	  strandopgangen	  Watertoren	  en	  Schelpenpad.	  Vanaf	  hier	  
kun	  je	  direct	  naar	  de	  Argusmast	  lopen	  (10	  minuten).	  Als	  je	  's	  avonds	  terug	  wilt	  lopen,	  dan	  begeleiden	  onze	  
vrijwillgers	  je	  met	  looplichten	  terug	  naar	  de	  strandopgangen.	  
	  

	  
	  
	  
TE	  VOET	  vanaf	  Kijkduin	  
Als	  je	  te	  voet	  vanuit	  de	  richting	  van	  Kijkduin	  komt,	  is	  het	  aanbevolen	  om	  het	  strand	  langs	  de	  duinen	  te	  
volgen	  totdat	  je	  bij	  de	  strandopgangen	  Watertoren	  of	  Schelpenpad	  komt.	  Steek	  niet	  de	  geul	  van	  de	  
Zandmotor	  over!	  Vanaf	  de	  strandopgangen	  kun	  je	  direct	  naar	  de	  Argusmast	  lopen.	  Looptijd	  ongeveer	  45	  
minuten.	  
	  
FIETS	  
Vanaf	  Kijkduin	  loopt	  fietspad	  het	  Zandmotorpad	  door	  de	  duinen,	  evenwijdig	  aan	  het	  strand.	  Vanaf	  de	  
Haagweg	  loopt	  ook	  een	  fietspad	  naar	  de	  strandopgang	  Schelpenpad.	  Vanaf	  de	  strandopgangen	  is	  het	  nog	  
10	  minuten	  lopen	  naar	  de	  Argusmast.	  
	  
AUTO	  
De	  dichtbijzijnste	  (gratis)	  parkeergelegenheid	  is	  op	  de	  Machiel	  Vrijenhoeklaan;	  vanaf	  daar	  is	  het	  nog	  35	  
minuten	  lopen	  naar	  strandopgang	  Watertoren.	  Het	  is	  niet	  mogelijk	  om	  te	  prakeren	  aan	  de	  Haagweg	  nabij	  
de	  strandopgangen.	  
	  



OPENBAAR	  VERVOER	  	  
Als	  je	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  vanuit	  een	  andere	  stad	  komt,	  raden	  we	  aan	  een	  OV-‐fiets	  te	  huren	  in	  
verband	  met	  de	  late	  einddtijd	  van	  het	  programma.	  De	  OV-‐fietsverhuur	  op	  Centraal	  Station	  en	  Hollands	  
Spoor	  zijn	  tot	  2	  uur	  's	  nachts	  geopend.	  
	  
Vanaf	  Den	  Haag	  Centraal:	  Randstadrail	  2	  richting	  Kraayenstein.	  Overstappen	  op	  bus/tramhalte	  
Buitentuinen	  op	  Veolia	  bus	  31	  richting	  Naaldwijk.	  Uitstappen	  bushalte	  Schelppad.	  De	  reistijd	  is	  ongeveer	  
45	  minuten,	  plus	  10	  minuten	  lopen	  naar	  de	  strandopgang	  Schelpenpad,	  en	  dan	  nog	  10	  minuten	  lopen	  naar	  
de	  Argusmast.	  
Let	  op!	  De	  laatste	  bus	  31	  met	  een	  aansluiting	  op	  tram	  6	  (overstap	  Leyenburg)	  terug	  naar	  Den	  Haag	  
Centraal	  vertrekt	  om	  23:41	  vanaf	  de	  bushalte	  Schelppad!	  	  
	  
Vanaf	  Den	  Haag	  Hollands	  Spoor:	  stadsbus	  26	  richting	  Kijkduin.	  Overstappen	  op	  bushalte	  Houtwijklaan	  op	  
Veolia	  bus	  31	  richting	  Naaldwijk.	  Uitstappen	  bushalte	  Schelppad.	  De	  reistijd	  is	  ongeveer	  40	  minuten,	  plus	  
10	  minuten	  lopen	  naar	  de	  strandopgang	  Schelpenpad,	  en	  dan	  nog	  10	  minuten	  lopen	  naar	  de	  Argusmast.	  
Let	  op!	  De	  laatste	  bus	  31	  met	  aansluiting	  op	  stadsbus	  26	  (overstap	  Houtwijklaan)vertrekt	  om	  23:41	  vanaf	  
bushalte	  Schelppad!	  
	  
Nachtbussen:	  	  
Bus	  31	  vanaf	  Schelppad	  met	  vertrektijd	  0:41	  geeft	  je	  nog	  aansluiting	  op	  nachtbus	  N3	  (overstap	  Arnold	  
Spoelplein)	  en	  daarna	  N5	  (overstap	  op	  Buitenhof),	  met	  eindbestemming	  Hollands	  Spoor.	  Houdt	  wel	  
rekening	  met	  een	  langere	  reistijd	  (1,5	  uur).	  	  
Vanaf	  bushalte	  Kijkduin	  Strand	  rijdt	  nachtbus	  N3	  naar	  bushalte	  Buitenhof/Hofweg.	  Daar	  kun	  je	  
overstappen	  op	  nachtbus	  N5	  naar	  Hollands	  Spoor	  of	  N6	  naar	  Den	  Haag	  Centraal.	  Vertrektijden	  1:12,	  2:12	  
en	  3:12,	  reistijd	  vanaf	  Kijkduin	  1	  uur.	  
	  
Plan	  je	  reis	  op	  www.9292ov.nl	  
	  
Weersverwachting	  en	  dresscode	  
De	  weersverwachting	  is	  droog,	  maar	  koel.	  De	  Zandmotor	  is	  een	  open	  gebied	  waar	  de	  temperaturen	  lager	  
kunnen	  liggen	  dan	  op	  andere	  delen	  van	  het	  strand.	  Zeker	  's	  avonds	  en	  's	  nachts	  kan	  het	  op	  de	  Zandmotor	  
flink	  afkoelen.	  Neem	  daarom	  voldoende	  warme,	  waterdichte	  outdoorkleding	  mee	  en	  draag	  goede,	  
waterdichte	  schoenen.	  Het	  programma	  gaat	  door	  tenzij	  het	  weer	  erg	  slecht	  is.	  In	  dat	  geval	  ontvang	  je	  ten	  
laatste	  zaterdagmiddag	  een	  email	  bericht.	  
	  
Eten,	  drinken	  en	  toiletten	  
We	  hebben	  geen	  vergunning	  om	  eten	  en	  drinken	  te	  verkopen.	  Wees	  ajb	  respectvol	  naar	  de	  omgeving	  en	  
laat	  niets	  anders	  achter	  dan	  je	  voetstappen.	  Neem	  je	  afval	  mee	  of	  gooi	  het	  in	  de	  vuilnisbakken	  langs	  het	  
strand.	  NB	  er	  zijn	  geen	  toiletten	  op	  de	  Zandmotor	  of	  op	  het	  strand!	  	  
	  
Radios	  
Heb	  je	  een	  FM	  radio	  op	  batterijen?	  Neem	  hem	  mee!	  Een	  deel	  van	  het	  programma	  bevat	  geluid	  wat	  via	  FM	  
radiogolven	  wordt	  uitgezonden.	  Je	  hebt	  dan	  je	  eigen	  luidspreker	  bij	  je.	  
	  
De	  Zandmotor	  
De	  Zandmotor	  is	  een	  bijzonder	  gebied,	  waar	  techniek	  en	  natuur	  samenwerken.	  Tussen	  19:00	  en	  24:00	  uur	  
is	  het	  eb,	  wat	  betekent	  dat	  de	  Zandmotor	  grotendeels	  droogligt.	  De	  Argusmast	  ligt	  op	  het	  hoogste	  deel	  van	  
de	  Zandmotor,	  op	  wel	  5	  meter	  NAP.	  	  
Maar	  het	  blijft	  een	  onvoorspelbaar	  gebied	  wat	  door	  de	  getijden	  constant	  verandert.	  Gebruik	  daarom	  je	  
gezonde	  verstand,	  en	  loop	  's	  avonds	  niet	  over	  de	  geulen	  terug	  richting	  Kijkduin.	  Het	  zand	  kan	  daar	  zacht	  
zijn,	  en	  het	  getij	  kan	  je	  afsluiten	  van	  het	  strand.	  De	  veilige	  route	  is	  vanaf	  de	  Argusmast	  naar	  de	  duinen,	  en	  
over	  het	  strand	  langs	  de	  duinen	  naar	  Kijkduin.	  Vooral	  in	  het	  donker	  waarschuwen	  we	  iedereen	  de	  route	  te	  
volgen	  zoals	  die	  staat	  aangegeven	  op	  de	  kaart,	  en	  je	  door	  onze	  vrijwilligers	  veilig	  terug	  te	  laten	  brengen	  
naar	  de	  strandopgangen.	  
	  
Wil	  je	  meer	  weten	  over	  de	  Zandmotor?	  Hier	  vind	  je	  alle	  achtergrondinformatie	  over	  dit	  bijzondere	  gebied:	  
www.dezandmotor.nl	  
	  
Meer	  informatie	  
Informatie	  over	  het	  programma	  vind	  je	  hier:	  www.iiinitiative.org/sandsongs	  
Heb	  je	  praktische	  vragen?	  Neem	  dan	  contact	  op	  met	  Manon	  via	  manon@iiinitiative.org	  of	  06-‐18434917	  


