START

Langestraat 141 bij de HEMA
Loop naar het zuiden op de Langestraat, richting de Oudelandstraat
Flauwe bocht naar rechts naar de Zuidwind
Weg vervolgen op de Zuidwind
Sla linksaf naar de Naaldwijkseweg
Rechtsaf op de rotonde Beukelaan/Eikenlaan
Bij de splitsing Vondellaan/ Beukenlaan, ga rechtdoor op de Beukenlaan
Vervolg de route rechts onderaan de de Zijdijk
Ga de tunnel onder de Maasdijk door
Na de tunnel Linksaf naar de Maasdijk
Sla rechtsaf naar het Nieuwlandse Molenpad

STOP 1 *NIEUWLANDSE MOLENPAD 9
Vervolg de route op het Nieuwlandse Molenpad
Ga rechtdoor om de molen
Ga door het groene hek bij Hillwoning
Ga vervolgens door het zwarte hek bij de Hillwoning
Sla rechtsaf richting de Krimsloot (Route 75 langs het water)
Na c.a. 200m, sla rechtsaf het Zeebrouwerspad op
Aansluitend rechtdoor richting de Vergulde Draekweg
Sla rechtsaf naar de Barbertijnstraat
Sla linksaf naar de Hoekse Hillweg
Sla linksaf naar de Houtmanstraat (bij hoge flat)
Bij Kruising De Houtmanstraat/de Prins Hendrikstraat/de Prins Hendrikweg, Schuin oversteken
richting doodlopende weg (=Fietspad) richting de Waterweg.
Sla rechtsaf het fietspad op
Na c.a. 500 meter, houdt links aan
Bij de stoplichten, sla linksaf naar de Stationsweg (Het spoor over)
Na de spoorovergang, sla rechtsaf om op de Stationsweg te blijven

STOP 2 *TORPEDOLOODS
Flauwe bocht naar rechts om op de Stationsweg te blijven
Sla bij de rode Brievenbus rechtsaf naar de Strandweg
Sla linksaf richting de Duinweg

Loop de Duinweg helemaal uit tot aan de Schelpweg en sla dan links af.
Loop rechtdoor tot de Hoekse Vishandel bij de parkeerplaats. (Rechterkant)
PLSK Café bevindt zich achteraan de parkeerplaats in de Zeetoren.

STOP 3 *PLSTK CAFE
Loop de parkeerplaats terug af en sla rechtsaf de Rechtestraat op

*Zin in een strandwandeling?
Ga rechtdoor het strand op en loop tot slag vluchtenburg.
(Strandopgang bij Elements Beachclub, Post KNRM & Paviljoen Zomertijd)
Sla hier rechtsaf het strand af tot aan de T-splitsing met het fietspad (route 51)
(vervolg de route bij Nieuwlandsedijk)
Of…..
Loop de parkeerplaats terug af en sla rechtsaf de Rechtestraat op
Sla rechtsaf
Sla rechtsaf het fietspad op (bij de paddenstoel) en loop deze weg helemaal uit.
Aan het eind van het fietspad, sla rechts af (volg fietsroute 51)

* vervolg hier uw route indien u over het strand bent gelopen.
Sla linksaf richting Nieuwlandsedijk
Loop onderaan de Nieuwlandsedijk (route 51)

STOP 4 *EETCAFE ZOUT
Weg vervolgen op de Nieuwlandsedijk
Sla rechtsaf naar de Strandweg
Sla linksaf naar de Zeestraat/de N211 (weg alvast oversteken.)

Let op! Gevaarlijke oversteekplaats. Kies de fietsoversteek links of rechts.
Steek de Zandeveltweg over om op de Zeestraat te blijven.
Flauwe bocht naar rechts om op de Zeestraat/ langs de N211 te blijven
Aan het einde van de Zeestraat, sla rechtsaf naar de Sand-Ambachtstraat
Sla linksaf naar de van Straalenstraat
Sla rechtsaf naar het Marktplein

EIND

Marktplein

