ROUTEBESCHRIJVING

Noordzee

18 km. 60% onverhard.
Horeca (in het seizoen) op het strand en in OostVlieland. Honden toegestaan.

Oost-Vlieland

Inlichtingen veerdienst Harlingen-Vlieland:
www.rederij-doeksen.nl.
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Vanaf veerboot gelijk LA. Langs standbeeld Willem de
Vlamingh. Dijk op via betonnen trap, volg ventpad.
Aan het einde LA. volg asfaltweg ca. 1 km. Bij paddenstoel 21775 schuin RA. Volg grintpad. Bij Y-splitsing
links aanhouden richting Lange Paal/Nieuwe Kooi.
Passeer kantoor Staatsbosbeheer. Ga even verder RA
het bos in en volg de rode strepen op zwarte paaltjes
van de wandeling ’Zee, Zand en Wind’. U gaat over
veerooster en wandelt over duinvlakte. U verlaat
duinvlakte via veerooster. Bij eerste paal met rode
strepen gaat u niet LA maar RD (u verlaat ’Zee, Zand
en Wind’). Aan einde van het graspad RA. Na 15 meter
gaat u over veerooster en gaat op breed grindpad RA
(Pad van Twintig). Bij P21754 gaat u het strand op. U
gaat RA. Bij strandpaviljoen ’t Badhuys gaat u RA het
strand af. U passeert Strandhotel Seeduyn en slaat na
ca 200 m bij huisnummer 43 LA (breed grindpad). Blijf
pad volgen (zijwegen negeren). Bij hotel De Bosrand
RA. Na ca 50 m bij asfaltweg (bushalte Duinkersoord)
LA. Bij volgende bushalte (Stortemelk) houdt u links
aan. U gaat door hek en loopt over camping Stortemelk via klinkerpad. Bij t-splitsing en klimrekken LA
richting duin. Pad naar links blijven volgen. Bij
t-splitsing RA. U passeert restaurant (rechts) en gaat
RD (zijwegen negeren). Bij Y-splitsing LA richting
strand. Op strand RA. Bij jachthaven RA strand verlaten. Passeer jachthaven rechtsom. Aan het einde naar
rechts en na ca. 10 m linksaf (brede klinkerweg). Loop
terug naar de veerboot.

Noordestoek

Seeduyn
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