Strandroute (Haamstede, Renesse, Scharendijke) 19 km.
Enkele startpunten:
Parkeerplaats aan de Kampweg “De Punt”
Parkeerterrein Rampweg
Parkeerterrein op de Brouwersdam
De strandovergangen kunnen afgesloten zijn. Menners kunnen een sleutel tegen betaling van een
borgsom verkrijgen bij : Boerderij “Molenberg”, Hogeweg 53 te Burgh-Haamstede, tel. 0111-654400, zie
voor openingstijden www.boerderijmolenberg.nl, of bij het Paardenhotel, Meeldijk 4a te BurghHaamstede, tel 0653359434, www.paardenhotelburgh.nl.
WAARSCHUWING !
Rijden over het strand is niet zonder risico! Denk aan opkomend water. Vooral op de brede stukken kunt
u verrast worden en ingesloten raken.
Het zoute water en zand is ‘killing’ voor uw rijtuig. Dus na afloop zeer goed afspoelen.
Kijk voor hoog/laag water op: http://www.zeelandnet.nl/weer/?id=2.nl , onder watersport, of
http://www.watersportalmanak.nl.
De strandroute is toegestaan:
Vanaf 15 mei tot 15 september tussen ’s avonds van 19.00 uur tot ‘s morgens 10.00 uur.
Vanaf 15 september tot 15 mei onbeperkt de hele dag
De duinovergangen dienen stapvoets te worden afgelegd. Paardenpoep hier altijd verwijderen.

Start bij “De Punt”
U rijdt vanaf de parkeerplaats aan het eind van de Kampweg in zuidelijke richting het verharde
duinpad op. Boven door de bocht slaat u rechtsaf en gaat vervolgens het strand op in noordelijke
richting.
Let op: door zandverstuivingen kan het duinpad moeilijk of niet begaanbaar zijn. Dit kan ook gelden
bij andere overgangen. Inspecteer daarom van te voren de toestand van het pad!
U kunt het strand verlaten bij de volgende duinovergangen:
“Watergat”, bij strandpaviljoen ‘de Zwaluw’. Over het duin is een boomafsluiting met pijpsleutel 10 te
openen. De meeste aanspanningen kunnen bij gesloten boom er wel langs rijden. U komt via de
Hoogenboomlaan in Renesse.
“Kijkduin”, bij strandpaviljoen ‘Zomerzon’. U komt op de Rampweg in Renesse. Ook hier is een
boomafsluiting, welke meestal open staat.
“Brouwersdam”, bij strandpaviljoen ‘Perry’s Beachclub’. Hier slaat u rechtsaf en kunt de rijweg volgen
om terug te keren.
Wanneer u het strand verlaten hebt kunt u via de ‘Westhoekroute’, de rode route, weer terugkeren
naar uw startpunt.
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