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p fiets richtting dorp.
Bij aankoomst op de veeerdam te Schhiermonnikooog gaat men per
W
k aangekomenn gaat U linkksaf en fietst U langs de vooet van de dijkk.
Op de Waddenzeedijk
d
Aan de andere
a
kant gekomen gaat U richting do
orp.
Ter hooggte van de jacchthaven fietsst U over de dijk.
n over de Reeeweg het dorrp Schiermonnnikoog binneen. Na circa 200
2 meter zieet U het VVV
V-kantoor
U fietst nu
aan de reechterhand.
weg-Nieuwesstreek gaat U linksaf de Middenstreek
M
iin.
Op de krruising Middeenstreek-Reew
d Middenstreek in westellijke richting.
U volgt de
v
in hett verlengde vaan de Middennstreek. Rechhts ziet U het
U verlaatt het dorp dooor de weg te volgen
bungalow
wpark Klein Zwitserland
Z
g
deel vann de Westerpplas. Op de diijk gaat U
Op de dijjk aangekomen heeft U eeen mooi uitziccht over een groot
rechtsaf, het Westerduuinenpad op.
U houdt dit pad telkenns links aan.
o
in eeen tegelpad gaaat U op de kruising
k
met het
h Vuurtorennpad rechtsaff. U volgt
Als het schelpenpad overgaat
weg, waar U linksaf gaat.
deze wegg tot de Badw
Aan het einde
e
van de Badweg kuntt U even een kijkje nemen
n bij de Noorddzee.
U vervollgt Uw route door
d
voor hett Strandhotel langs rechtsaaf het klinkerr/schelpenpadd op te gaan.
Bij de eeerste driespronng houdt U liinks aan.
Bij de voolgende 2 drieesprongen hooudt U rechts aan. Bij (AN
NWB-paddestoel 22600) richting dorp.
w een driesproong, U houdt hier richting dorp aan (AN
NWB-paddesstoel 22632).
Opnieuw
Dit pad rechts
r
aanhouuden. Na de volgende
v
driessprong fietst U op het Schheepstrapad.
Bij ANW
WB paddenstooel 22285 gaaat U linksaf het
h Jacobspad
d op.
WB-paddestoeel 23989) gaaat U opnieuw linksaf, richtting Berkenpllas. U fietst nu
n op het
Bij de krruising (ANW
Cornelis Visserpad.
Aan het einnd van dit padd ligt Recreattieplas De Beerkenplas mett daarbij het ggelijknamige Drink- &
Eethuis Dee Berkenplas..
g als waar U vandaan kwaam. Om direcct bij de
Na het beezoek aan Dee Berkenplas gaat U hetzellfde pad terug
eerste t-ssplitsing (ANWB-paddestooel 23990) reechtsaf te slaaan.
U volgt dit
d schelpenpad tot U bij de
d asfaltweg komt,
k
dit is dee Prins Bernhhardweg.
Recht vooor U ziet U de
d bunker de Wassermannn. U gaat richtting bunker.
Nadat U de bunker heeft beklommeen of heeft beesloten direct voort te gaann, neemt U dee fiets even terr hand om
het onverrharde pad tee volgen rechtts voor de bunnker langs.
Aan het einde
e
van hett pad ligt linkks de begraafpplaats Vreden
nhof, een bezooekje waard.
b
aan dee begraafplaatts vervolgt U de route in zuidwestelijke
z
e richting tussen de bomen
n door.
Na Uw bezoek
Aan het einde
e
van dit pad komt U op de bestratte Reddingsw
weg en gaat U linksaf.
ke richting.
U rijdt nuu langs kamppeerboerderij de Duinhoevve in oostelijk
d weg, dat vlak na het weeerstation oveer gaat in een schelpenpadd. Dit pad heeet de
U volgt de
Kooiwegg.(ANWB-paddestoel: 226629)

Voor nogg meer leuuke fietsrroutes ga naar www
w.FietsennopdeWad
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e kampeergeelegenheid) gaat
g U linksaff de duinen in
n.
Bij vakanntieboerderij de Kooiplaatts (boerderij en
weede splitsinng houdt U recchts aan, richhting Kobbedu
uinen. (ANW
WB-paddestoeel: 22631)
Bij de tw
Aan het eindde van het padd gekomen beent U bij de Kobbeduinen.
K
(ANWB-padddestoel: 2399
95) Vanaf
hier kan u heet natuurgebieed te voet bekkijken.
Voorzienn van nieuwe energie staptt U weer op de
d fiets en rijd
dt U het net gereden
g
fietsppad gedeelteliijk terug.
NWB-paddestooel: 22631) gaat
g U nu rech
htsaf over hett Johannes dee Jongpad.
Bij de t-ssplitsing (AN
p
rit door
d
het oosteelijk natuurgeebied komt U terug op de Prins
P
Bernharrdweg
Na een prachtige
(ANWB--paddestoel: 22523).
2
Rechts opp het duin staaat het paviljooen De Marlijnn. Ga even dee strandovergang op naar bboven en geniiet van het
mooie uiitzicht over heet strand en de
d Noordzee.
t
op de kllinkerweg en volgt deze.
Na genotten te hebbenn van het uitziicht keert U terug
r
veerd
dam/bunker. (ANWB-padd
(
destoel: 2252
21)
U gaat veerder over dee asfaltweg enn volgt deze richting
Bij de eeerst volgende afslag gaat U rechts weer het schelpen
npad op (ANW
WB-paddestooel: 22348). U fietst nu
op het Boospad. Links en rechts passseert U een uniek
u
duinlan
ndschap met hier
h en daar eeen weelderig
ge
begroeiinng.
w bij de eerstvvolgende splittsing gaat U linksaf
l
(ANW
WB-paddestoeel: 22287), heet Berkenpad
d op.
Opnieuw
B-paddestoel 22286 Uw weg
w richting dorp.
d
Inderdaaad, dit pad heeeft U vandaaag eerder
U vervollgt bij ANWB
gefietst. U bent weer op het Scheeppstrapad. U blijft
b
dit pad volgen
v
langs de camping(llinks gelegen
n). Bij de
ingang van de campinng gaat U rechhtsaf. Om verrvolgens weeer uit te komeen op de Badw
weg.
Maris.
U gaat hiier linksaf. Richting dorp. Aan Uw rechhterhand ziet U het app.coomplex Vita M
men gaan we nog
n een kort roondje dorpskeern doen. Op de kruising N
Noorderstreek
k-Badweg
In het dorp aangekom
u op de Noordderstreek. U vvolgt deze weeg en gaat
(na slijterrij Arends aann de linkerkaant) gaat U linnks. U bent nu
met de riichting van dee weg mee (hhier heet dezee weg overigeens Westerholltlaan)
e
van de Westerholtlaaan komt U reechtsaf gaand
d op de Langeestreek.
Aan het einde
hof van de Goot Tjark middden in het dorrp slaat U
U vervollgt de weg weeer richting ceentrum dorp. Bij het kerkh
linksaf (R
Reeweg).
k U nog evven genieten van het dorp, de winkeltjes en/of de terrrasjes van
Afhankelijk van de tijd kunt
de eilanderr horeca.
Vanaf heet VVV kantooor aan de Reeeweg vervolggt u de route richting
r
de veeerboot. Rij de Reeweg hellemaal uit
tot aan de waddenzeedijk. Hier gaaat u links af. U kunt aan beide kanten van
v de dijk terrug fietsen naaar de
veerboott.
Na ruim 2 kilometer gaat
g u rechtsaaf de veerwegg op. Aan het eind bent u weer
w bij uw bbeginpunt.
BRON: VV
VV Schiermonniikoog
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