Fietsttocht naar het Postthuys Vlieeland (18 km)
Goldden Tulip Resort Strrandhotel Seeduyn
Badw
weg 3 VL
LIELAND

Dit is
i waarschijnnlijk de bekeendste tocht op
o Vlieland, maar daarom
m niet mindeer leuk.
d badweg. Voordat
V
u hett bos in fietstt ga u
Vannuit het stranddhotel fiets inn richting heet dorp over de
rechhtsaf de Kam
mpweg in. Dee weg duikt even
e
het bos in, volg gew
woon de weg totdat u het bos
b
weer uit komt. U bent nu op het Vlieparkk aangekomeen. Volg de weg,
w deze buuigt linksaf, laangs
de buscirkel,
b
en gaat dan rechtdoor langss de Ankerplaaats. Waar de
d weg ophouudt en de
Ankkerplaats beggint start een schelpenfiettspad dat we moeten hebbben.
Volgg dit schelpeenpad. In het begin is linkks van u nog de Ankerplaaats, maar al snel alleen maar
m
duinnen. Aan u reechterhand zuult u vele kiloometers alleeen maar de zeeduinen vinnden. Na een
n paar
hondderd meter iss er een T-krruising. Houddt daar rechtss aan. Het scchelpenpad sllingert door de
duinnen.
Als u een weer op
o een T-spliitsing aankom
mt gaat u weeer rechtsaf. U volgt gewooon het pad.
Kiloometers doorr de duinen.
Op een
e gegeven moment kruuist u een sem
miverhard paad, gewoon oversteken
o
enn rechtdoor het
h
fietsspad weer opp. Op een geggeven momeent ligt het fieetspad heel hoog
h
en kuntt u over de
zeedduinen heenkkijken en de Noordzee
N
zieen. Aan de andere
a
kant ziet
z u ook de Waddenzee.. Het
eilannd is hier behhoorlijk smaal.
Uiteeindelijke kom
mt het fietsppad uit op de weg van hett Posthuys naaar het strandd (Pad van Zes).
Z
Als u daar zin inn heeft kunt u hier even op
o het strand kijken (u gaat dan naar rrechts).
Als u zin in koffiee of thee heeeft en naar heet Posthuys wilt
w moet u liinks afslaan en
e de
weg volgen.
v
U zieet het Posthuuys al snel aaan uw rechterrhand.
U kunnt even voorrbij het Posthhuys (aan de Wadkant vaan de Postweg) de
Krooonspolders innlopen. Dit naatuurgebied, ondergelopeen polders vaan zoet, brak
k en
zout water
w
trekt enorm
e
veel vogels en u ku
unt het vanaff de dijk langgs de
Krooonspolders heeel mooi bekkijken zonderr het vogellevven te verstooren.
w de Postweg in oostelijjke richting (dorp).
(
U rijddt bijna direcct het
Vannuit het Posthhuys nemen we
Bom
menland in eeen heerlijk boos, waar de weg
w doorheeen slingert.
U voolgt de weg, met aan uw linker hand duinen en eeen aantal kleiine weilandjees en aan uw
w
rechhterhand duinnen en af-en--toe een kijkjje op het wad
d.
U paasseert achteereen volgenss:
Nieuuwe Kooi, Oude
O
Kooi enn Kampeerterrrein Lange Paal
P en komtt uit eindelijkk achter in heet
dorpp uit.
U voolgt het de weg
w onderaan het Vuurboeetsduin, met daarop de vuuurtoren. Na een paar hon
nderd
meteer kunt u linkksaf de badw
weg op. Aan het
h eind van deze weg bennt u wee teruug bij Strandh
hotel
Seedduyn.

BRO
ON: Leukeplekkjes.nl

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

