Fietsroute Kunstwerk Westvoorne 2018
De route begint bij Tintestein ( locatie 1), Strypsedijk 48,
Tinte. De parkeerplaats afrijden en dan naar links.
Bij de splitsing weer links, de Kade op.
Aan het einde rechts aanhouden naar Colinslandsedijk 8 (
locatie 2).
Rijd de Colinslandsedijk verder af en ga de eerste weg links de
Rietdijk op naar AtelieR54 ( locatie 3) op nr. 54 .
Rijd terug en neem de eerste weg links, (= de Dwarsweg).
Aan het einde linksaf de Ruigendijk op, aan het einde links,
(= de Molendijk)en vervolgens de Westvoorneweg (N496)
recht oversteken. U komt dan op de Valweg.
Daarna de eerste zijweg links en aan het einde rechts de
Molendijk op.
Op nr. 18 bevindt zich ‘de Korenmolen’( locatie 4). Rijd door
en houd bij de splitsing links aan.
Steek de Heveringseweg over rijd de Zandweg in. Neem dan
de eerste weg links, (= de Polderslaan) en de tweede afslag
rechts,
(= de Parnassialaan). Op Parnassialaan 24 bevindt zich locatie
5.
Rijd terug en sla linksaf de Polderslaan in, die overgaat in de
Meeuwenlaan.
Sla rechtsaf de Fazantenlaan in en neem dan de eerste weg
links, ( = de van der Meerweg).
Volg deze weg en kruis daarbij de Rialaan, de Obalaan, de
Stationsweg en rijd door op de Mildenburglaan, houd
de kerk aan je rechterhand en rijd iets verder naar Dorpsplein
nr 4 ( locatie 6).

Verlaat het Dorpsplein bij ‘Zoet e Inval’ en ga naar rechts, de
Hoflaan in.
Neem de eerste weg links (= de Zwartelaan) en rijd deze uit
tot de boulevard (wandel- en fietspad) en ga hier naar links.
Rijd door naar hotel ’t Wapen van Marion (locatie 7) en de
Koepel Zeeburg (locatie 8).
Verlaat de Koepel Zeeburg en ga naar rechts de Zeeweg op en
dan rechts de Duinoordseweg in,
die na de kruising met de Zandweg overgaat in de Duinzoom.
Bij de kruising met de F.H.G.van Itersonlaan begint een
betonnen fietspad, ga dit op en rijd zo naar de Duntun
(locatie 9).
Deze locatie ligt in de bocht van het fietspad. Rijd het fietspad
af naar Bezoekerscentrum de Tenellaplas (locatie 10).
Verlaat het Bezoekerscentrum en ga rechtsaf Fiets weg met
het bezoekerscentrum aan je rechterhand
en volg de weg tot aan de eerste zijweg rechts, (= de
Noorddijk). Volg het (fiets)pad tot de Heerzijnweg en ga die
in.
Rijd rechtdoor over de Doornweg tot de Vleerdamsedijk. Dan
oversteken naar het fietspad aan de andere kant van de dijk,
hier rechtsaf. Voorbij de verkeerssluis naar rechts.
Hier rechts ( boven blijven) naar de Zeewegpottenbakkers
(locatie 11), Zeeweg 11-13.
Ga terug naar de afslag, ga naar rechts en houd het
Dorpsplein aan je rechter hand en rijd over de Dorpsweg.
Rechts aanhouden en rechts de Middeldijk op.
Na de kruising met de Hoogvlietlaan direct naar links de
Kerkweg in en weer links, de Moolhoek in met
Atelier Het Schuurtje (locatie 12) rechts. Ga terug naar de
Middeldijk en rijd die verder uit,

steek de Nieuwe Achterweg over en ga naar rechts, het
Kortedijkje op. Op nr. 5 vindt u Imagine (locatie 13).
Het Kortedijkje een klein stukje verder afrijden en dan
rechtsaf naar de rotonde. Op de rotonde rechtdoor.
U steekt dan de Nieuwe Achterweg over en rijdt de
Alardusdreef in.
Doorrijden tot voorbij het Dorpsplein, hier met een bocht
naar links en de weg volgen in een bocht naar rechts,
de Vleerdamsedijk op.
Deze weg volgen tot in het verlengde hiervan, de Boomweg
en neem vervolgens de zijweg naar rechts, de
Moordijkseweg.
Daarna links de Groeneweg in en op de Lodderlandsedijk naar
rechts.
Steek de Westvoorneweg (N496) weer over en volg de weg
naar Lodderlandsedijk nr.7 (locatie 14).
Rijd een klein stukje door en sla rechtsaf de Dwarsdijk in.
Volg de weg met een bocht naar links de Toeloopweg in en bij
de kruising links de Strypsedijk op.
Aan het eind bevindt zich op nr. 48 Tintestein.

