
  FLAL Robbenoordbos-wandelroute, Hippolytushoef, afstand 25 km., 2020 - 2021 

  start: voormalig café-rest. De Harmonie, Kerkplein 1, 1777 CD Hippolytushoef

 

01. vanaf “De Harmonie” RA en direct LA 

half om de kerk 

02. einde weg RD Vermaningsteeg 

03. einde weg RA (Nieuwstraat) 

04. zijwegen negeren, gaat over in 

Zandburen 

05. 1e weg LA, Noordburenweg 

06. 1e weg RA bord einde bebouwde kom, 

Noordburenweg, zijweg negeren 

07. einde weg RA naar boven de dijk op, 

deze ± 1,4 km. volgen 

08. bij paaltje 21.2 RA trap omhoog de dijk 

over en naar beneden en RD 

(Noordstroeërweg) 

09. einde weg LA bij ‘De Stroevehoeve’ 

(Stroeërweg) 

10. na het kerkhof LAH (Bierdijkerveldweg) 

11. einde weg RA, Vatropperweg 

12. einde weg LA, Gemeenelandsweg, 

richting Oosterland 

13. 1e weg RA, Kerkweg 

14. 1e pad RA, Schoolpad 

15. RA (Akkerweg) en zijwegen negeren tot 

rotonde 

16. Provinciale weg VOORZICHTIG 

oversteken en RD (afgelegd ± 7,7 km.)  

17. na bocht naar links, in bocht naar rechts RD 

grasdijk volgen rechts van het water  

(Noord Holland-pad) 

18. einde grasdijk LA asfaltweg volgen 

(Nieuwlanderweg) 

19. bij bocht naar rechts LA naar tunneltje 

en onder de A7 door 

20. einde fietspad RD, Noorderdijkweg en 

over de sluis 

21. 1e pad RA bij bord Levvel, langs 

slagboom en direct RA Robbenoordbos in  

22. zoveel mogelijk RAH 

23. RA voetpad  naast sintelpad 

24. op Y-splitsing RA 

25. 1e pad LA bij geel paaltje 

26. RD langs water 

27. vóór 1e windmolen LA schelpenpad 

volgen langs water 

28. 1e dam LA over water 

29. na water LA en direct weer RA pad 

volgen met wit/rode markering 

30. op kruising met asfaltfietspad RD, 

asfaltpad volgen, zijpaden negeren 

31. asfaltpad gaat over in schelpenpad, dit 

volgen 

32. bij slagboom RA en gelijk LA, asfaltweg 

volgen 

33. asfaltweg volgen (Noorderdijkweg) over 

de sluis 

34. bij Y-3754/25 RA Strontelerweg 

35. na vaste brug RA het dijkje op en op 

het dijkje LA, schelpenpad volgen 

36. dijkje ± 1,1 km. volgen en dan LA door 

tunnel onder autoweg door 

37. na tunnel LA en RA de weg oversteken 

en RD Oeverdijk blijven volgen 

38. Oeverdijk gaat over in Beursdijk en 

Voorstraat, einde Voorstraat LA, Zeestraat 

(afgelegd ± 16,5 km.) 

39. RA Zeestraat, RD Hofstraat 

40. 2e straat, Noordgesterweg, LA en aan 

het einde straat RA 

41. op kruising Molgerweg RD 

42. einde weg LA, Akkerweg (Oosterland) 

43. 1e weg RA, Oosterkruisweg 

44. einde weg LA, Venneweg, gaat over in 

Stroeërkoogweg 

45. 1e weg LA, Laan in t’Oosten, gaat over 

in Parallelweg 

46. RA, Hoge Elft 

47. einde weg LA en naar rechts volgen 

48. 1e weg LA voor huizen langs, 

Stroeërkoogweg, deze weg vervolgen 

49. schuin RD, voetpad volgen, Tjatting 

50. einde weg LA, Slingerweg 

51. 3e weg RA, Parklaan 

52. vóór de kerk LA naar de finish bij 

Kerkplein 1, afgelegd ± 23,8 km. 

 

LA = linksaf     -     RA = rechtsaf     -     RD = rechtdoor     -     LAH = links aanhouden 

RAH = rechts aanhouden     Y = ANWB-richtingaanwijzer 


