Routewijzigingen Nederlands Kustpad Deel 2 (1e druk 2019)
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15 | - | 01

Heen en Vanaf 30 sept. 2019 rijdt Metro B van Schiedam Centrum naar
terug
Metrostation Hoek van Holland Haven op ma. t/m vr. Overdag
iedere 20 min. ‘s Avonds, za. En zo. Elk half uur.

Tracering 27 sept
2019

15 | - | 01

heen en De LAW-handwijzer aan de westzijde van het metro- en busstation
terug
Hoek van Holland Haven is verwijderd i.v.m.
bouwwerkzaamheden.

Tracering 23 juni
2020

15 | 11 t/m 13 | 01

heen

Wandelknooppunt 59 is verdwenen. Vervang de tekst: ”(…)
passeren en 500 m daarna, (…) t/m (…) Ga rechtdoor en negeer
zijpaden.”

Nieuwe tekst: (…) passeren en 500 m daarna, bij het tiende witte
zomerhuisje rechtsaf het duin op. Langs kp72 en 71 van de
ruiterroute. Ga rechtdoor en negeer zijpaden.

Tracering 27 april
2022

15 | 8 en 9 | 01

terug

Wandelknooppunt 59 is verdwenen. Vervang de tekst: “Ga
rechtdoor, u passeert P-26010 en komt bij kp59 op het strand.
Hier linksaf (…)”

Nieuwe tekst: Ga rechtdoor, u passeert kp71 en 72 van de
ruiterroute en komt uit op het strand. Hier linksaf (…)

Tracering 27 april
2022

17 | 8 en 9 | 02

heen

De trap is noordwaarts verplaatst. Vervang de volgende tekst: ”Na Nieuwe tekst: Einde weg linksaf, volg de dijk over 200 m, loop
80 m fietspad oversteken (…) t/m (…) Na 400 m schuin (…)”
rechtsaf de trap af en aan het einde linksaf, tegelvoetpad naast
fietspad. Na 200 m schuin (…)

Tracering 19 mei
2021

17 | 2 en 3 | 02

terug

De trap is noordwaarts verplaatst. Vervang de volgende tekst: “Na Nieuwe tekst: Na 200 m rechtsaf, trap op. Fietspad naar links
400 m rechtsaf (…) t/m (…) betonpad naast fietspad op.”
volgen over 200 m, dan rechtsaf, betonpad naast fietspad.

Tracering 19 mei
2021

19 | 6 | 03

heen

“(…) met trap omhoog, De Lijnbaan. Bij de volgende
strandopgang(…)”

(…) met trap omhoog, De Lijnbaan. Op kruising met fietspad linksaf. Tracering 8 aug
Bij de volgende strandopgang (…)
2019

23 | 10 t/m 12 | 05

heen

Het kruispunt Madepolderweg en Madesteinweg is geheel
gereconstrueerd. Vervang de volgende tekst: “Rechtsaf, graspad.
Na 30 m (…) t/m (…) Na 300 m, bij kruising, (…)”

Nieuwe tekst: Rechtsaf, tegelpad. Na 45 m linksaf, fietspad en weg Tracering 30 okt
(Madesteinweg) oversteken. Op veelkruising linksaf, klinkerpad.
2020
Volgende kruising rechtsaf, gravelpad, en bij het beeldhouwwerk
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linksaf. Na 300 m, bij kruising, (…)
23 | 12 t/m 15 | 05

terug

Het kruispunt Madepolderweg en Madesteinweg is geheel
Nieuwe tekst: (…) kruising met gravelpad rechtdoor. Na 330 m bij Tracering 30 okt
gereconstrueerd. Vervang de volgende tekst: “(…) kruising met
het beeldhouwwerk rechtsaf. Na 15 m linksaf en na 10 m rechtsaf,
2020
gravelpad rechtdoor (…) t/m (…) Oostmadeweg in. Na 150 m (…)” klinkerpad. Weg (Madesteinweg) en fietspad oversteken en direct
rechtsaf, tegelpad. Na 45 m linksaf, Oostmadeweg in. Na 150 m (…)

27 | 9 en 10 | 06

heen

Het padenverloop over het kunstmatige duin ten zuiden van
Kijkduin (de zogeheten Puinduinen) is helemaal gereconstrueerd.
Vervang de volgende tekst: “(…) direct rechtsaf. U passeert (…)
t/m (…) Op kruising (…)”

Nieuwe tekst: (…) direct rechtsaf. Bij een bal van steenpuin een pad Tracering 29okt
scherp naar links opgaan. Na 150 m een pad scherp naar rechts en
2021
bij volgende splitsing rechts trap omhoog. Bovenop bij kunstwerk
linksaf, pad omlaag. Op kruising (…)

27 | 14 – 16 |06

heen

De reconstructie van de boulevard op Kijkduin is in volle gang en
verandert met de dag. De boot Atlantik is verwijderd en komt
waarschijnlijk ook niet meer terug. Vervang de volgende tekst:
“(…) af gravelpad. U passeert (…) t/m (…) Atlantichotel is rechts
van u.”

Nieuwe tekst: (…) af, volg de boulevard zo goed als mogelijk
evenwijdig aan de kust naar het asfaltvoetpad de duinen in, links
van het Atlantichotel.

Tracering 19 mei
2021

27 | 1 – 3 | 06

terug

De reconstructie van de boulevard op Kijkduin is in volle gang en
verandert met de dag. De boot Atlantik is verwijderd en komt
waarschijnlijk ook niet meer terug. Vervang de tekst: “(…)
viskraam bij strandslag 4 (…) t/m (…) aan uw linkerhand.”

Nieuwe tekst: (…) (strandslag 4). Volg de boulevard zo goed
mogelijk evenwijdig aan de kust tot aan strandslag 3.

Tracering 19 mei
2021

27 | 7 t/m 9 | 06

terug

Het padenverloop over het kunstmatige duin ten zuiden van
Kijkduin (de zogeheten Puinduinen) is helemaal gereconstrueerd.
Vervang de volgende tekst: “(…) de kruising rechtdoor omhoog (…)
t/m (…) Ga asfaltvoetpad (…)”

Nieuwe tekst: (…) de kruising rechtdoor omhoog naar duintopje
met kunstwerk. Hierna trap rechts afdalen. Beneden linksaf en op
volgende splitsing pad scherp naar links. Beneden bij een bal van
steenpuin rechtsaf en linksaf de brug over en kruis asfaltweg. Ga
asfaltvoetpad (…)

Tracering 29okt
2021

35 | 9 t/m 12 | 09

heen

Het Westbroekpark is voor honden verboden. Daarom is er voor
wandelaars met een hond een alternatieve route uitgezet voor de
volgende tekst: “Nieuwe Duinweg oversteken (…) t/m (…) Direct
daarna linksaf Duinweg in.”

Nieuwe Duinweg oversteken en aan de overzijde rechtsaf slaan.
Tracering 1 nov.
Volg de Nieuwe Duinweg 350 m tot aan de rotonde. Ga hier linksaf
2019
en volg het voetpad langs het water. Na 550 m , vlak voor een brug
met wit hekwerk, rechtsaf, Duinweg.
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Het Westbroekpark is voor honden verboden. Daarom is er voor Haringkade oversteken en tot het witte hekwerk lopen. Ga hier
wandelaars met een hond een alternatieve route uitgezet voor de linksaf, voetpad langs het water. Na 550 m bij rotonde rechtsaf,
volgende tekst: “Rechtdoor tot de Haringkade. (…) t/m (…) kruising Nieuwe Duinweg. Volg deze weg 350 m en ga linksaf, Kapelweg.
met Nieuwe Duinweg rechtdoor, de Kapelweg vervolgen.”

Tracering 1nov.
2019

39 en 41 | 18 op p.39 heen
t/m 2 op p.41 | 10 en
11

Het Binnenhof wordt gerenoveerd en is afgesloten voor alle
verkeer van februari 2022 tot medio 2027. Vervang de volgende
tekst: ”100 m en steek over (…) t/m (…) Aan het einde rechtsaf,
Tournooiveld, (…)”

Nieuwe tekst: (…) 100 m en steek over naar de Hofvijver. Op het
schelpenpad linksaf (11). Volg het schelpenpad langs de Hofvijver,
steek de zijstraat over (Korte Vijverberg) en vervolg de weg
rechtdoor, Tournooiveld, (…)

Tracering 31 jan
2022

41 en 39 | 20 op p.41 terug
t/m 2 op p.39 | 11 en
10

Het Binnenhof wordt gerenoveerd en is afgesloten voor alle
verkeer van februari 2022 tot medio 2027. Vervang de volgende
tekst: “(…) Voorhout, later Tournooiveld) tot de Hofvijver. (…) t/m
(…) Ga rechtdoor, Kneuterdijk, (…)”

Nieuwe tekst: (…) Voorhout, later Tournooiveld). Steek de Korte
Tracering 31 jan
Vijverberg over en ga verder rechtdoor over het schelpenpad langs
2022
de Hofvijver (11). Aan het eind van het schelpenpad rechtsaf. Steek
de Lange Vijverberg over en ga rechtdoor, Kneuterdijk, (…)

41 | 3 t/m 9 | 11

heen

De Koekamp tegenover station Den Haag Centraal wordt opnieuw
ingericht en de A12 wordt overkluisd. Vervang de volgende tekst:
“(…) later Korte Voorhout. Doorlopen tot verkeerslichten.(…) t/m
(…) fietspad het Haagse Bos in.”

Nieuwe tekst: (…) later Korte Voorhout. Doorlopen tot
Tracering 6 juli
verkeerslichten. Steek de eerste kruising over en ga rechtsaf,
2020
voetpad langs Laan van Reagan en Gorbatsjov. Loop door tot
verkeersweg (Bezuidenhoutseweg), steek deze over bij de zebra 50
m links van u en ga linksaf. Rechts van u ligt station Den Haag
Centraal. Blijf de Bezuidenhoutseweg 350 m volgen tot
verkeerslichten. Steek twee wegen over en ga linksaf. Steek de
Bezuidenhoutseweg over en ga rechtdoor (Boslaan). Sla na 100 m
rechtsaf het Haagse Bos in.

41 | 13 t/m 19 | 11

terug

De Koekamp tegenover station Den Haag Centraal wordt opnieuw
ingericht en de A12 wordt overkluisd. Vervang de volgende tekst:
“(…) van het Haagse Bos. Rechtdoor via viaduct (…) t/m (…) linksaf
en steek de kruisingen over.”

Nieuwe tekst: (…) van het Haagse Bos. Linksaf (Boslaan) en steek na Tracering 6 juli
100 m bij de verkeerslichten de Bezuidenhoutseweg over. Aan de
2020
overkant rechtsaf, steek twee wegen over en loop 350 m langs de
Bezuidenhoutseweg. Links van u passeert u station Den Haag
Centraal. Steek vlak voor de tramrails rechtsaf de
Bezuidenhoutseweg over via de zebra. Aan de overkant linksaf,
tramrails oversteken en 2e asfaltpad rechtsaf, voetpad links van
een fietspad (Laan van Reagan en Gorbatsjov). Volg dit voetpad tot
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de Bosbrug, linksaf en steek de kruising over.
47 | 1 t/m 3 | 14

heen

De situatie rond het bezoekerscentrum bij Meijendel is gewijzigd. Nieuwe tekst: Ga tussen de gebouwen door het erf op. Vóór het
Vervang de volgende tekst: ”Na 15 m linksaf (…) t/m (…) u kruist restaurant linksaf (bezoekerscentrum aan uw linkerhand) tot aan
een klinkerfietsweg.”
een paardenstal. Hier rechtsaf en direct linksaf, u kruist een
klinkerfietsweg.

Tracering 3 mrt
2022

45 | 1 t/m 3 | 13

terug

De situatie rond het bezoekerscentrum bij Meijendel is gewijzigd. Nieuwe tekst: Na de stal rechtsaf en na 5 m linksaf, tussen
Vervang de volgende tekst: “Na de stal rechtsaf (…) t/m (…) kruist bezoekerscentrum en restaurant door. Vóór het witte gebouw
een ruiterpad.”
rechtsaf, u kruist een ruiterpad.

Tracering 3 mrt
2022

61 | gehele tekst | 20 heen

In dit gedeelte van de Waterleidingduinen is de route volledig
veranderd. De volledige tekst vervangen.

(20) Ga 200 m na duinrand bij de kruising met fietspad linksaf en ga Tracering 25 aug
direct het wandelpad op dat rechts van het fietspad begint. Volg dit
2020
wandelpad, dat tussen het fietspad en de afrastering van de
Waterleidingduinen loopt, gedurende 1,5 km. Aan het einde
rechtsaf, zandpad, en na 50 m door een klaphek. U betreedt nu het
terrein van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Volg dit pad 1,8
km, negeer alle zijpaden. Het pad wordt steeds breder. Bij een
kruising bij wegwijzer AWD13 rechtdoor. Na 100 m bij zitbank
linksaf. Het pad maakt een bocht naar rechts en 250 m daarna, bij
een vlak stuk, links aanhouden. Volg dit slingerende pad 1 km tot
aan een verharde weg. Steek deze rechtdoor over (21). Als u hier
rechtsaf slaat loopt u naar De Zilk; zie de stippellijn.

61 | gehele tekst | 20 terug

In dit gedeelte van de Waterleidingduinen is de route volledig
veranderd. De volledige tekst vervangen.

Volg het slingerende zandpad 1 km tot aan een vlak stuk. Houd hier Tracering 25 aug
rechts aan. Na 250 m maakt het pad een bocht naar links, na 120 m
2020
bij zitbank rechtsaf. Steek na 100 m, bij wegwijzer AWD13, de
kruising over. Na 1,5 km, bij waterput 24H251, rechts aanhouden,
het smallere pad. Volg dit pad en ga na 250 m door een klaphek. U
verlaat de Amsterdamse Waterleidingduinen. Na 50 m linksaf,
voetpad tussen het fietspad en de afrastering van de
Waterleidingduinen. Volg dit voetpad 1,5 km tot aan de asfaltweg,
Langevelderslag. Ga hier rechtsaf en loop naar het strand (20).

Pagina/Regel/Kaart

Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

63 | 12 t/m 16 | 21

terug

Vervang vanwege de routewijziging voor kaart 20 de volgende
tekst: “(…) km volgen tot de volgende klinkerweg (…) t/m (…) zie
stippellijn.”

Vervangen door: (…) km volgen tot de volgende klinkerweg. Steek
deze recht over (21). U kunt hier linksaf naar De Zilk lopen; zie de
stippellijn.

Tracering 25 aug
2020

71 | 7 – 9 | 24

heen

Aan de rand van de binnenstad, ter hoogte van Raaks, is de route Nieuwe tekst: Brouwersgracht nog 600 m volgen. Rechtdoor, brug
aangepast. Vervang de tekst: “(…) Brouwersvaart nog 600 m
over en de brede verkeersweg, de Zijlvest, oversteken. Meteen
volgen (…) t/m (…) Jacobijnestraat in.”
rechtsaf en 60 m verder linksaf de Drossenstraat in, langs de
Jopenkerk met bijbehorende brouwerij. Doorlopen tot brede
verkeersweg, Gedempte Oude Gracht. Deze oversteken de
Jacobijnestraat in.

Tracering 22 mrt
2022

71 | 14 – 16 | 24

terug

Aan de rand van de binnenstad, ter hoogte van Raaks, is de route Nieuwe tekst: (…) dan rechtsaf de Jacobijnestraat in. Je komt uit op Tracering 22 mrt
aangepast. Vervang de tekst: ”(…) dan rechtsaf de Jacobijnestraat een brede verkeersweg, Gedempte Oude Vaart. Deze recht
2022
in. (…) t/m (…) en langs Brouwersvaart (water rechts).”
oversteken de Drossenstraat in, langs de Jopenkerk met
bijbehorende brouwerij. Doorlopen tot een verkeersweg, de
Zijlvest. Hier 60 m naar rechts om bij de stoplichten de Zijlvest over
te steken. Rechtdoor brug over en langs Brouwerstraat (water
rechts).

75 t/m 81 | 5(p.75 t/m heen
p.81 | 25 t/m 27

Alternatieve route (LET OP: Deze is niet gemarkeerd!!):Volgende
Tracering 26 mei
rotonde rechtsaf, Bloemendaalseweg. Deze weg volgen over ruim
2021
1,3 km tot even voorbij bejaardencentrum De Rijp. Hier linksaf de
Mollaan in. Deze volgen tot de rotonde; hier rechtdoor de
Brederodelaan in. Deze volgen over 1 km, dan linksaf de Bergweg
in. Deze blijven volgen (wordt fietspad) over 2 km, dan schuin
linksaf de Velsenenderlaan in. Na 450 m bij kp16 linksaf De Duin- en
Kruidbergerweg in. Na 1,4 km bij kp 35 rechtdoor. (28) Hier bent u
weer op de route.

79 | 17 t/m 22 | 26

heen

I.v.m. veel wateroverlast is de route gewijzigd. (LET OP: Op het
Nieuwe tekst: Na circa 1,5 km, even voorbij het naaktstrand, het
Tracering 13 sept
Hubertuspad mag niet worden gemarkeerd. Dit is geen probleem strand via strandafgang Duin en Kruidberg verlaten. Na ijzeren
2021
omdat de toegang voor alle zijpaden verboden is.) De alternatieve klaphek rechtdoor over het fietspad (Zeeweg). Na ongeveer 600 m
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route vervalt hiermee. Vervang de volgende tekst: “Na circa 1,5
km strand verlaten (…) t/m (…) pad naar vogelkijkhut (27).”

linksaf, een smal, slingerend en golvend pad op (Hubertuspad). Aan
het eind rechtsaf, Koningsweg, tot (links) pad naar vogelhut (27).

I.v.m. veel wateroverlast is de route gewijzigd. (LET OP: Op het
Hubertuspad mag niet worden gemarkeerd. Dit is geen probleem
omdat de toegang tot alle zijpaden verboden is.) De alternatieve
route vervalt hiermee. Vervang de volgende tekst: “(27) Volg dit
heuvelachtige pad (…) t/m (…) U loopt voorbij strandafgang(…)”

Nieuwe tekst: (27) Volg dit pad nog ongeveer 100 m. Neem hier een Tracering 13 sept
smal zandpad linksaf (Hubertuspad). Dit slingerende en golvende
2021
pad volgen tot het op de verharde weg (fietspad,Zeeweg) uitkomt.
Hier rechtsaf tot ijzeren klaphek. U loopt voorbij strandafgang (…)

LET OP: Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is niet toegankelijk
voor wandelaars met hond. Vervang de volgende tekst: “Eerste
weg rechtsaf, grindweg (28). (…) t/m (…) Bij rotonde rechtsaf,
Julianalaan.”

Alternatieve route (LET OP: Deze is niet gemarkeerd!!): Ga bij kp35 Tracering 26 mei
niet rechtsaf maar rechtdoor over de Duin- en Kruidbergerweg. Na
2021
1,4 km bij kp16 rechtsaf de Velsenenderlaan in. Na 2 km schuin
rechtsaf de Bergweg in, wordt fietspad. Deze volgen over 2 km tot u
uitkomt op de Brederodelaan, hier rechtsaf. Op de rotonde
rechtdoor de Mollaan in. Aan het einde rechtsaf de
Bloemendaalseweg in. Deze 1,3 km volgen. U komt uit op de
rotonde, hier linksaf de Julianalaan in. U bent weer op de route.

101 | - | 36

heen en LET OP: Nabij km 8, bij Bijenboom in de buurt, kan de paal met
terug
markering ontbreken!

Tracering 4 dec
2020

101 | 5 | 36

terug

“Het pad gaat omhoog. Einde pad rechtsaf. Op kruising(…)”

Wordt: Einde pad rechtsaf. Het pad gaat omhoog. Op kruising (…)

105 | 2 t/m 4 | 37

heen

Wanneer de route is afgesloten i.v.m. wateroverlast volg dan de
omleiding zoals hiernaast is beschreven.

Ga na 40 m niet weer linksaf maar ga rechtdoor en aan het eind (bij Tracering 4 dec
pompstation) linksaf een klinkerweg op. Bij P-22907 rechtsaf.
2020

105 | 14 t/m 17 | 37

terug

Wanneer de route is afgesloten i.v.m. wateroverlast volg dan de
omleiding zoals hiernaast is beschreven.

Bij putdeksel A 4 (links van de weg) rechtdoor en 2e pad (bij
pompstaion) rechtsaf. Op splitsing rechts aanhouden.

107 | 1 t/m 12 | 38

heen

Op verzoek van Staatsbosbeheer is de route verlegd. Vervang de
volgende tekst: “Het pad naar beneden volgen en eerste pad
linksaf. (…) t/m (…) U volgt het (…)”

Nieuwe tekst: Het pad naar beneden volgen en rechtdoor (paarse Tracering 21 mrt
route volgen). Na ca. 200 m bij paal 77 linksaf. Eerste pad linksaf.
2022
Pad naar links negeren. Einde pad linksaf. Aan het eind fietspad
(Schoorlse Zeeweg) oversteken. Ga rechts de trap op en loop langs

Tracering 4 dec
2020

Tracering 4 dec
2020
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de afrastering. Trap en zijpad negeren. Verder rechtdoor (zwarte
route volgen). Einde pad rechtsaf. Ruim 700 m rechtdoor (zijpaden
negeren). Bij scherpe driesprong rechtdoor. U volgt het pad (…)
107 | 8 t/m 17 | 38

terug

Op verzoek van Staatsbosbeheer is de route verlegd. Vervang de Nieuwe tekst: Een pad naar rechts negeren en op splitsing links
Tracering 21 mrt
volgende tekst: “Een pad naar rechts negeren en op splitsing
aanhouden. Dit pad ruim 700 m volgen (zwarte route), zijpaden
2022
rechts aanhouden. (…) t/m (…) U komt langs een uitzichtpunt (…)” negeren. Het 2e pad linksaf. Dit pad volgen langs afrastering (links).
Rechtdoor tot de volgende afrastering (links). Deze volgen. Aan het
eind gaat u een trap af. Asfaltweg (Schoorlse Zeeweg) oversteken
en pad rechtdoor volgen. Eerste pad rechtsaf (gaat omhoog). Bij
driesprong links aanhouden. Aan het eind rechtsaf. Even verder aan
het eind weer rechtsaf, bij paal 77. Verder rechtdoor. U komt langs
een uitzichtpunt (…)

133 | gehele tekst |
49

heen

Vanwege allerlei aanpassingen van de infrastructuur van Den
Oever zijn er veel kleine routewijzigingen.
Daarom vervangen we de tekst in zijn geheel.

Nieuwe tekst: In Vatrop (49) linksaf en na ca. 200 m weer linksaf
door een hek. Op splitsing rechts aanhouden, een laag dijkje op. U
loopt nu langs de Waddenzee. Uiteindelijk komt u op een breder
asfaltgedeelte en gaat na de vierde trap naar boven. (U kunt ook
boven op de grasdijk lopen.) Bovenaan gekomen blijft u boven op
de grasdijk lopen tot een houten bank. Hier rechtsaf de trap af.
Beneden rechtsaf en kort daarna linksaf over een (betonnen) dijk
(50). (Ook een aanbeveling is om beneden langs te lopen door de
Havenstraat en de Voorstraat; hier zijn winkeltjes.)

U kunt verder lopen over de Afsluitdijk en het Kustpad vervolgen
door Friesland en Groningen. Ga dan rechtdoor bovenop de
(betonnen) dijk. Aan het eind linksaf richting Leeuwarden. Rechts
aanhouden, fietspad richting sluizen. Bij het monument op de
Afsluitdijk kunt u rechtsaf over de loopbrug naar de uitkijktoren en
het restaurant.

Tracering 10 mrt
2021

Pagina/Regel/Kaart

Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

Route naar het busstation: Ga op de 6e trap rechtsaf en onderaan
linksaf. Na ca. 5o m rechtsaf de Zwinstraat in. U loopt rechtdoor tot
de molen. Hier linksaf, Molenstraat. Aan het eind de weg oversteken
en langs de slagbomen. U bereikt het busstation Den Oever.
133 | gehele tekst |
49

terug

Vanwege allerlei aanpassingen van de infrastructuur van Den
Oever zijn er veel kleine routewijzigingen. Daarom vervangen we
de tekst in zijn geheel.

Nieuwe tekst:
Route naar het busstation: Het busstation naar links verlaten, de
slagbomen passeren en rechtdoor de Molenstraat in. Deze volgen
tot het eind bij de molen. Hier rechtsaf, Zwinstraat.

Tracering 10 mrt
2021

Aan het eind van deze weg gaat u linksaf. Na ca. 50 m rechtsaf de
trap op (50). Linksaf (mooi overzicht over de haven). Op de
(betonnen) dijk helemaal doorlopen tot het eind. (Aanbeveling:
Beneden langs lopen door de Voorstraat en de Havenstraat; hier
zijn winkeltjes.) Hier rechtsaf en kort daarna linksaf de trap op.
Bovenop bij houten bank linksaf over de grasdijk. Bij de
asfaltovergang rechtsaf naar beneden. U volgt linksaf het brede
asfaltgedeelte langs de Waddenzee. (U kunt ook boven op de
grasdijk lopen.) In een bocht naar rechts volgt u verderop een laag
asfaltdijkje langs de Waddenzee. Na een meertje linksaf. U komt uit
bij een hek en gaat vervolgens rechtsaf.Na ca. 200 m bereikt u het
buurtschap Vatrop (49) en gaat rechtsaf, (Bierdijkerveldweg).
133 | - | 49

heen

In verband met de werkzaamheden aan de Afsluitdijk is het fietsen wandelpad over de dijk afgesloten. Dit gedurende langere tijd.
Wandelaars kunnen dus geen gebruik maken van de Afsluitdijk om
naar Friesland te lopen. Er wordt gratis gebruik van de
busverbinding aangeboden. Er is een uursdienst. Voor de
dienstregeling en haltes zie
https://www.deafsluitdijk.nl/fietsbusdienstregeling/. In deze
periode is niet telkens de hele dijk afgesloten. Kijk voor de
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trajecten die in een bepaalde tijd wel beloopbaar zijn op
www.deafsluitdijk.nl . Neem voor de zekerheid vantevoren
contact op met Loket Afsluitdijk (loket@deafsluitdijk.nl of 08006040) om te weten hoe je je route het best kunt plannen.
142 t/m 151 | - | A1
t/m B3

LET OP: De dagwandelingen zijn niet gemarkeerd met de
wit/rode markering. Op de kaart een de knooppunten zijn de
routes goed te volgen. Ook de beschrijvingen worden niet
gecontroleerd.
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