Robbenoordbos-wandelroute, Hippolytushoef, afstand 40 km.
start: bij 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
08. bij paaltje 21.2 RA trap omhoog de dijk
over en naar beneden en RD
09. einde weg LA bij ‘De Stroevehoeve’
(Stroeërweg)
10. na het kerkhof LAH (Bierdijkerveldweg)
11. einde weg RA, Vatropperweg
12. einde weg LA, Gemeentelandsweg
13. 1e weg RA, Kerkweg
14. 1e pad RA, Schoolpad
15. RA (Akkerweg) en zijpaden negeren tot
rotonde
16. Provinciale weg VOORZICHTIG oversteken
en RD
17. na bocht naar links in bocht naar rechts,
RD grasdijk op rechts van water,
Noordhollandpad
18. einde grasdijk LA asfaltweg op
(Nieuwlanderweg)
19. bij bocht naar rechts LA naar tunneltje
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. RD bij splitsing sintelpad op en meteen RA
langs paal gele kop, smal pad naar beneden
volgen
25. RD steeds smal pad met gele koppaal
volgen
26. LA omhoog bij splitsing van brede
waterwegen en trapje op (vóór 4e windmolen)
27. RD asfaltweg oversteken en RD
schelpenpad steeds blijven volgen
28. RA bij asfaltfietspad, RA
29. op kruising asfaltfietspad volgen, Wkpp 82,
RD richting Wkpp 83

30. LA einde pad asfaltweg volgen (Sluisgatweg),
links is de zendmast
31. 1e asfaltpad RA langs slagboom, asfaltpad
blijven volgen
32. zoveel mogeljk RAH en route langs palen
gele kop volgen
33. bij Wkpp 27 RD
34. 1e voetpad naar uitgang RD en langs
slagboom
35. op asfaltweg RA (Oom Keesweg)
36. 2x RD op kruising en 2x brug over
37. op 3e kruising LA, Robbenoordweg
38. 1e weg RA, Verbindingsweg
39. einde weg RA, bij brandweerkazerne
(Prof.Gr.Molierweg)
40. einde weg RA, Terpstraat, langs winkels
41. zijwegen negeren, gaat over in Oom Keesweg
42. na Prinses Irenestraat RA, pad in naar en
langs camping
43. op splitsing RD voetpad vervolgen
44. einde pad LA en 1e pad RA
45. einde pad LA, asfaltfietspad
46. einde pad RA, asfaltfietspad, Oom Keesweg
47. fietspad RD volgen en later over A7 heen
48. 2e weg LA, Klieverweg
49. op kruising RD en brug over
50. einde weg LA, Wieringerrandweg en even
later RA over witte brug
51. LAH grasdijk bovenop volgen
(Noordhollandpad), Hoelmerdijk
52. einde grasdijk Varkensgrasdwarsweg
53. einde weg RA, Varkensgrasdwarsweg
54. einde weg RA, Westerklief, na bocht na links
Klieverweg
55. op kruising Kon. Julianalaan LA
56. 1e voetpad RA en steeds RAH door
voormalige eendenkooi
57. einde pad LA, asfaltweg
58. 1e voetpad RA en meteen weer RA
59. einde pad LA, asfaltweg volgen en later naar
links door tunnel
60 einde pad LA, Koogerweg
61. 1e straat RA, Koningsstraat
62. 1e straat LA, Elftstraat
63. einde straat Kerkplein en finish bij Kerkplein
1, afgelegd ± 40 km.

LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LAH = links aanhouden
RAH = rechts aanhouden
WKpp = wandelknooppuntpaal

