Fietsroute De Krim
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Afstand: 30 km
Tijd: 1,5 uur
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Wat te zien onderweg:
Vuurtoren, reddingboothuis, De Schorren, Oost,
Oosterend, De Slufter, De Krim

23
14

21

Startpunt: Fietsverhuur op
Vakantiepark De Krim

Fietsroute
1. Vanaf de fietsverhuur gaat u linksaf de 'betonweg'op.
2. U fietst rechtdoor via een schelpenpad naar het fietspad
langs de Krimweg
3. U gaat rechtsaf dit fietspad op
4. Bij de volgende splitsing steekt u links de Krimweg over
5. Volg het fietspad tot aan een T-splitsing, daar gaat u
rechtsaf door het bos.
6. De volgende T- splitsing gaat u rechtsaf de duinen in.
7. U volgt het fiestpad tot aan de Stengweg, daar gaat u
linksaf richting de vuurtoren.
8. U fietst terug over de Stengweg en neemt de Vuurtorenweg
langs camping en restaurant de Robbenjager.
9. Bij de volgende T-splitsing slaat u linksaf de Volharding op.
10. U fietst voorbij het reddingboothuis , waar u bij laag water
en helder weer de zeehonden ziet liggen op de zandbanken
(als zwarte puntjes in de verte).
11. U volgt de Volharding tot deze overgaat in de Stengweg.
12. U blijft de Stengweg volgen langs De Cocksdorp.
13. U slaat na het dorp De Cocksdorp de eerste weg linksaf de
Lancasterdijk op, omhoog richting het monument.
14. U fietst onder langs de dijk, bij natuurgebied de Schorren
gaat u even binnendijks fietsen om daarna uw weg weer
buitendijks te vervolgen tot de Loswal.

15. Via de Loswal fietst u door tot deze overgaat in de
Oosterweg.
16. U volgt de Oosterweg door Oost tot Oosterend.
17. U fietst via de Kotterstraat en de Peperstraat het dorp in .
18. Aan het einde van Peperstraat gaat u linksaf en daarna direct
rechts, langs de Maartenskerk, direct weer rechtsaf. U komt
dan op de Oesterstraat.
19. U blijft deze volgen wanneer deze over gaat in de Vliestraat.
20. Aan het einde van de Vliestraat gaat u linksaf de
Oosterenderweg op.
21. Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf de Koningsweg in en daarna
direct linksaf de Genteweg op.
22. U volgt de Genteweg tot aan de Hoofdweg, daar gaat u
rechtsaf.
23. Bij de Slufterweg gaat u naar links tot aan de Slufter. Hierbij
steekt u ook de Postweg over
24. U gaat rechtsaf het fietspad op. Dit fietspad volgt u tot bij
een splitsing, hier heeft u een uitkijkpunt over het
noordelijke deel van de Slufter.
25. Daarna vervolgt u de weg tot u de witte huisjes van
Vakantiepark De Krim weer ziet. Daar heeft u meerdere
mogelijkheden om het park op te gaan.
26. Wilt u weer terug naar de fietsverhuur? Ga dan het park op
tegenover rijwielverhuur.

