
km. Totaal Routebeschrijving

Fietsknooppunt 23 Monumentnr. 1 Kazerne Haerlem   Vanaf hier fietst u over de brug rechtdoor via de Haerlemmerstraat naar de kazerne Haerlem. Rondleiding
 
  Monumentnr. 2 Droogdok 0,13 0,13 Vanaf hier fietst u tot aan de brug. Voor de brug gaat u linksaf en volgt u de Westzanddijk. 
       Deze weg gaat over in de Burgemeester van der Jagtkade. Aan het einde van de weg wordt dit een fietspad. 
       U fietst door, achterom het Droogdok. Kinderactiviteiten & rondleiding

  Monumentnr. 3 Cruyttoren 1,00 1,13 Vanaf het droogdok fietst u richting de vestingpoort. U gaat de poort echter niet door, maar u gaat rechtdoor
       links langs het poortwachterhuis het pad op naar de Cruyttoren. 
       Re-enactment Equipage de Delft &/ rondleiding & tentoonstelling

     0,15 1,28 Vanaf de Cruyttoren gaat u terug naar de weg en hier gaat u rechtsaf door de poort, door naar knooppunt 19.

Fietsknooppunt 19 Monumentnr. 4 Noord Batterij 4,12 5,40 De gracht van deze batterij is nog steeds zichtbaar.
  
  Monumentnr. 5 Fort Noorddijk 0,74 6,14 Vanaf de Noord Batterij fietst u een stukje richting knooppunt 47 om bij de ingang van dit fort te komen. 
       Rondleiding. Terug naar knooppunt 19 en dan kunt u naar knooppunt 18.

Fietsknooppunt 18    0,90 7,04 Door naar knooppunt 17.
Fietsknooppunt 17    1,50 8,54 Door naar knooppunt 11.
 
  Monumentnr. 6 Natersche batterij No. 5  8,54 Daar waar de Middelweg bij de Natersedijk uitkomt ligt de locatie van deze voormalige batterij.

Fietsknooppunt 11    2,10 10,64 Door naar knooppunt 32.
 
  Monumentnr. 7 Fort Penscherdijk 2,30 12,94 Na ongeveer 2,3 km komt u bij Fort Penscherdijk aan. Kruiden wandeling & rondleiding
 
Fietsknooppunt 32    0,10 13,04 Door naar knooppunt 31.
Fietsknooppunt 31    2,90 15,94 Door naar knooppunt 25.
Fietsknooppunt 25    0,80 16,74 Vanaf hier volgt u de routebeschrijving hieronder.
 
  Monumentnr. 8 Bastion VIII 0,30 17,04 Op het Maarland noordzijde aangekomen gaat u de Kruithuisstraat in. Dit is de straat tussen
       huisnummer 69 en 70 aan het Maarland Noordzijde. Als u de Kruithuisstraat rechtdoor fietst dan 
       ziet u recht vooruit Het Bastion VIII.

  Monumentnr. 9 Bastion 1,20 18,24 Als u terug fietst gaat u links af het Maarland Noordzijde op. Vervolgens gaat u na 190 m. rechtsaf de brug over 
       de voorstraat in. U gaat na 150 m. linksaf de Geuzestraat in en aan het einde gaat u rechtsaf. U fietst hier langs 
       de haven. De eerste brug die u ziet gaat u over (na 100 m.). U komt nu op het Slagveld. Hier gaat u rechtsaf.
       U fietst nu langs de andere kant van de haven. Bij de Kaaibrug gaat u linksaf naar de Oostdam. 
       Supermarkt Jumbo startpunt rondleiding met gids

Fietsknooppunt 26    1,60 19,84 Vanaf de Jumbo fietst u weer terug naar de Kaaibrug, langs de haven de brug voorbij die u eerst bent over 
       gegaan. De tweede brug steekt u wel over. U komt nu op het Maarland Zuidzijde. U gaat rechtsaf en steekt de 
       brug over. Vervolgens rechtsaf het Maarland Noordzijde op. Vanaf hier volgt u de route naar knooppunt 26.

  Monumentnr. 10 Stenen baak batterij No. 11 3,90 23,74 U gaat nu naar knooppunt 53. U fietst langs het Brielse Meer. Voordat u bij knooppunt 53 komt, komt u langs 
       Het Steenen Baak. Hier kunt met een gids de oude toren beklimmen. Re-enactment Grenadiers

Fietsknooppunt 53 Monumentnr. 11 Batterij No. 9  23,74 U vervolgt uw weg naar knooppunt 53. Na 800 m. bent u bij locatie 11. Hier kunt u een Duitse bunker 
       uit de tweede wereldoorlog bekijken en de restanten van een luchtwachttoren uit de koude oorlog.

Fietsknooppunt 2    2,60 26,34 Ga verder naar knooppunt 2.
Fietsknooppunt 6    0,90 27,24 Ga verder naar knooppunt 6.
  
  Monumentnr. 12 Biber bunker 1,70 28,94 Vanaf knoopunt 6 volgt u de route naar knooppunt 5. U gaat echter niet linksaf de Meeuwenlaan in, maar u blijft 
       de Fazantenlaan rechtdoor volgen. U verlaat dus de route en gaat niet naar knooppunt 5. Na 800 m. gaat u linksaf 
       de Duinoordseweg in. Volg de bordjes richting: “Z.H.L. Duinhuisjes”. Na 200 m. komt u op een Y splitsing. U houdt 
       hier rechts aan en blijft de Duinoordseweg volgen. Aan u rechter hand zult u een bordje “Biber bunker” zien. 
       Ga hier rechtsaf de duinen in. U kunt hier verder door fietsen. Bij de splitsing gaat u naar links. Rechtdoor bevindt 
       zich een woonhuis. Bij het hek zet u uw fiets neer en u gaat te voet verder. Door het klaphek volgt u het pad. 
       Op de kruising gaat u rechtdoor. Na een tiental meters neemt u het pad naar links. U komt nu aan bij de Biber 
       bunker. U kunt hier een rondleiding volgen door dit bijzondere object uit de tweede wereldoorlog. Rondleiding
 
  Monumentnr. 13 Bataljonshoofdkwartier 2,70 31,64 Vanaf de Biber bunker gaat u terug naar de verharde weg. Hier gaat u rechtsaf de Duinoordseweg in. 
       De Duinoordseweg gaat over in de Duinzoom.U blijft de weg volgen. U gaat niet het fietspad op. Na ruim 1 km. 
       komt u langs het openluchtmuseum de Duinhuisjes. Een bezoek is zeker aan te raden. U vervolgt de weg langs 
       het bezoekerscentrum de “Tenellaplas”. De Duinzoom gaat over in de Duinstraat. U gaat nu naar knooppunt 3 en 
       verder naar knooppunt 4. Na 2,7 km (na de Biber bunker) komt u bij het Bataljonshoofdkwartier uit de Tweede 
       wereldoorlog. Rondleiding: onder leiding van een gids bezoekt u een aantal unieke bunkers.

Fietsknooppunt 4    0,17 31,81 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 5.
Fietsknooppunt 5    0,50 32,31 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 6.
Fietsknooppunt 6    1,30 33,61 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 7.

Fietsknooppunt 7 Monumentnr. 14 Ruigendijksche batterij No. 1 1,90 35,51 Precies op dit punt lag deze batterij. Let u ook op de naam van de boerderij. Als u even de route verlaat kunt u 
       halverwege de Dwarsweg rechts de Westerlandseweg op voor een bezoek aan tomatenkwekerij Arkse, 
       (Westelandseweg 6): de kas is opengesteld en u kunt daar zelfs doorheen fietsen. 
       Vervolgens keert u terug naar de Dwarsweg. 
 
  Monumentnr. 15 Rietdijksche batterij No. 2 1,75 37,26 Op het punt waar u aan het einde van de Dwarsweg rechtsaf de Rietdijk op gaat bevondt zich de batterij no. 2.

Fietsknooppunt 8    0,30 37,56 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 9.
Fietsknooppunt 9    0,60 38,16 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 11.

  Monumentnr. 16 Lodderlandsche batterij No. 3 0,37 38,54 Ongeveer op de plaats waar nu het museum “In den halven maen”. Het kleinste museum op Voorne-Putten. 
       Speciaal op deze dag is het museum ook geopend. U bent van harte welkom!

Fietsknooppunt 11    1,30 39,84 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 16.

  Monumentnr. 17 Strijpsche batterij No. 4 0,90 40,74 Na ongeveer 900 m na het knooppunt bevondt zich op deze dijk de batterij.

Fietsknooppunt 16    0,90 41,64 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 15.
Fietsknooppunt 15    2,30 43,94 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 20.
Fietsknooppunt 20    1,70 45,64 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 21.
Fietsknooppunt 21    1,20 46,84 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 22.
Fietsknooppunt 22    0,50 47,34 Vanaf hier gaat u naar knooppunt 23.

  Monumentnr. 18 Zuid batterij No. 8 2,40 49,74 Bij de knik in de dijk bevondt zich de batterij. Achter de dijk is nog een verhoging waar te nemen
       met een sloot die de oude gracht zou kunnen aanduiden. Dit gebied is niet toegankelijk.

Fietsknooppunt 23    2,24 51,98 U bent weer terug waar u gestart bent.
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