Culturele route, lengte ± 33 km.
Van de Beverburcht sla je rechtsaf, en daarna de eerste weg rechts de Westerweg in. Die helemaal uitrijden langs de
rotonde met de strandstoel en dan of: naar boven rijden het Flauwe werk op om linksaf richting de vuurtoren te
rijden over de dijk, of linksaf onderlangs richting de vuurtoren en je pakt de route weer op wanneer de beide
fietspaden weer samen komen. Wanneer je de dijk af rijdt dan rechtsaf en de weg vervolgen tot rechts de vuurtoren
is. Hierna linksaf het fietspad vervolgen tot aan de Vrijheidsweg en dan rechtsaf. De weg vervolgen en die gaat met
een bocht naar links over in de West Nieuwlandseweg. Ter hoogte van de ingang van Poldersbos rechtsaf het
fietspad nemen langs Poldersbos. Aan het eind rechtsaf richting Brouwersdam. Bij strandpaviljoen ’t Gorsje kun je
onder de N57 door. Aan het eind ga je links richting Ouddorp. Je komt dan langs de afslag Vakantiepark Punt West
met restaurant Werelds Inside. Een stukje verder ligt de Bunkerroute waar je naar wens even kunt afstappen en de
benen strekken om een stukje historie te beleven.
Eenmaal weer opgestapt vervolg je de weg en sla de eerste weg af naar rechts. Deze blijf je helemaal volgen langs de
Preekhilpolder, over de dijk met schitterend uitzicht over de Grevelingen tot aan de Haven van Ouddorp. Daar kun je
links of rechts langs de huizen heen en vervolg je de weg rechtdoor. Dan rij je onderlangs de Zuiddijk. Op de eerste
kruising daarna ga je rechtsaf langs de Schans, waar je eventueel ook weer kunt afstappen om hier een eindje te
wandelen, en rij je rechtdoor langs de dijk aan je rechterhand en natuurgebied de Koudenhoek aan je linkerkant. De
weg blijf je vervolgen totdat hij overgaat in de Oud Westerloosedijk richting Goedereede. Bij de N57 steek je bij de
stoplichten over naar Goedereede. Voor het water sla je linksaf, via Bekaf, Zuidzijdehaven naar de Markt. Hier zijn
div. gelegenheden om voor een versnapering af te stappen.
De weg vervolgen doe je door linksaf de Pieterstraat in te slaan en aan het eind ga je rechtsaf de Nieuwstraat in. Je
kunt ook de Goereese Toren nog bewonderen. Vervolgens linksaf de Molenstraat in. Vergeet niet om de molen De
Windvang waar je langskomt even te bekijken. Deze straat gaat over in de Goereeseweg. Aan het eind hiervan sla je
linksaf en gelijk daarna rechtsaf de Hondsweg in. Vervolgens ga je de eerste weg rechts de Oostdijksweg in. Deze weg
vervolgen tot natuurgebied de Kwade Hoek en hier ga je naar binnen en via het fietspad linksaf weer richting de
Noordzee. Door het afwisselende duinlandschap ga je terug naar Ouddorp met uitzicht over de Noordzee. Bij het einde
ga je door het hek, wanneer je zin hebt kun je de uitkijktoren beklimmen en eenmaal weer opgestapt ga je linksaf. Na
de bocht rij je naar beneden, aan het eind van de helling rechts en gelijk weer links het fietspad op. Je rijdt dan langs
het natuurgebied de Middelduinen tot voorbij speeltuin de Flipjes en dan ga je linksaf. Vervolgens de eerste weg rechts,
de Vijverweg in die je afrijdt tot aan de Hofdijksweg. Rechtsaf langs de Mekkerstee (een zorgboerderij met heel veel
geiten, een leuke landwinkel met zelfgemaakte producten, lekker ijs e.d.) terug de bebouwing van Ouddorp in. Bij de
rotonde ga je rechtdoor, en de tweede rotonde ga je 3 kwartrond en rij je door tot aan de kerk. Een rondje rond de
kerk hoort er natuurlijk bij met de rijrichting mee en bij de tweede keer passeren van Hotel Akershoek sla je rechtsaf
via de Molenblok richting molen de Hoop. Voor de molen ga je linksaf de Molenweg in en aan het eind rechtsaf naar
de Dirkdoensweg. En wanneer je de eerste weg linksaf slaat ben je bijna weer aan het eind gekomen van, we hopen
een leuke rit. Bij nr. 12 sla je rechtsaf het Beverlaantje op.

Wanneer je weggaat kom je dan ook weer een keer terug?
Is het bevallen en heb je een leuke rit gehad: Zegt het voort, schrijf een berichtje op onze
www.facebook.com/debeververhuur of laat een bericht achter op www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g1189983d10288986-Reviews-De_Bever_Verhuur-Ouddorp_South_Holland_Province.html
We zijn daar heel blij mee. Alvast bedankt daarvoor.
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