Fiettstocht Ameeland (40 km)
k
Veerhhaven Reew
weg NES AM
MELAND

Vanaf de veerhavven fietst u ricchting het doorp Nes.
d Waddenzeee op.
Vlakkna de jachthaven gaat u liinks af het fieetspad langs de
Volgg dit pad voorr ongeveer 4,,5 km tot na de
d bocht (KN
NRM reddingssboot station)).
U gaaat hier rechtssaf de dijk ovver en gaat aaan de andere kant
k van de dijk
d een klein stukje terug en
volggt dan linksaff de Smitteweg naar het doorp Ballum.
In Ballum
B
aangekkomen linksaaf de Jelmeraw
weg in en daaarna de 2de strraat links (Wester Grieweg
g).
Dezee weg (gaat over
o
in Lombokweg) helem
maal volgen tot
t aan Hollum
m het volgennde dorp.
Aan het eind vann deze straat rechtsaf. We fietsen
f
nu hett dorp Hollum
m binnen.
D
de 2dee straat links De
D meer. Ga ddaarna rechtssaf de
Hierr gaat u de 2dee straat rechtss Herenweg. Daarna
tusseen dijken in. Vervolgens
V
a de linkerkkant de Yme Dunenweg
aan
in. Hou
H dan weerr links aan en volg de Orannjeweg.
Na een
e paar meteer weer linksaaf (bosweg) en
e dan de 2de straat links (JJacobsweg).
We fietsen nu na de west puntt van het eilannd dus hou reechts aan mollenweg en verrvolgens de
badw
weg.
Vlakk voor dat hett pad de duineen in gaat recchtsaf. En fiettst dan rechtddoor het duinggebied in. Volg dit
pad door het bos totdat u op de
d oranjeweg weer
w uitkomtt. Hier rechtsaf en ter hooggte van de
Fennneweg linksaff het fietspadd op.
Dit fietspad
f
helem
maal vervolgeen door de duuinen tot de strandweg in Nes
N (+/- 10 kkm).
i de mogelijkkheid om watt te eten: Pann
nenkoek & Pastahuis
P
't Baaken.
Hier is

Hierr linksaf en geelijk weer recchts om het fiietspad te verrvolgen naar het
h dorp Bureen. Na ongeveer 4
km verlaten
v
we het
h fietspad om
m rechtsaf dee weg na Bureen te volgen.
d liefhebberss is hier de mogelijkheid
m
om
o rechtdoor te fietsen naaar de uitkijkp
post
Voor de
van Heet Oerd (+/- 5 km), zelfde weg terug.
Eindd van deze weeg rechts en dan
d weer linkks klein vaarw
water. Daarnaa wederom linnksaf de Kooiiweg
in.
h eind van deze
d
weg is err een eendenk
kooi bij restauurant ‘t Koaikkers Huus.
Aan het
g
hier de Kooiplaats/
K
H
Huttenhiemwe
eg in. Dan meet de weg meee rechtsaf en de 1ste straat links
We gaan
naarr de waddenzeeedijk.
Op de
d dijk aangekomen rechtssaf en fiets onngeveer 1,5 km
k langs de Waddenzee.
W
Hierrna gaat u recchtsaf de Reew
weg in na hett dorp Buren.
Aan het eind vann de weg linkssaf, u fietst nuu het dorp Bu
uren binnen.
weg) richting
g Nes.
Dan de 3de straat linksaf (Pastooor Scholtenw
o
1 km
m. Bereikt u het
h dorp Nes.. We maken een
e ronde dooor Nes om uitt eindelijk uitt te
Na ongeveer
kom
men bij ons staartpunt.
In dee bocht vlakvvoor Nes gaann we rechts enn meteen weeer rechtsaf dee Bramerduinnenpad in. Naa 250
m. houd
h
u links aan
a zodat u ovver een brugggetje gaat en voor
v
u het zw
wembad ziet. Dan links aan
n
houdden en fietst u vanzelf nes binnen. Aann het eind van
n de weg kom
mt u op de Vann der stratenw
weg
hier gaat u rechtssaf en de 1ste straat
s
weer linnks (kerkstraat) Dan de 1ste straat rechtts en de 1ste links
weg). U fietstt deze weg heelemaal uit tootdat u weer op
o de rondweeg uit komt. H
Hier rechtsaf en
e op
(reew
de rootonde links. U komt nu weer
w bij uw beeginpunt de veerhaven.
v
BRO
ON: holland.ccom

Vooor nog meeer leuke fietsrouttes ga naaar www.FietsenopddeWadden
n.nl

