Noordwest 9 Polderroute roadbook 04-10-2007

Lengte: 34km, waarvan 18km door de polder, en 16km door de Schoorlse duinen
met 170 hoogtemeters.
Grasdijkjes, grintdijkjes, schelpenpaden, polderweggetjes, Zwarte Blink, Schoorlse
Nok, ...
80% offroad, 20% rustieke polderweggetjes.
De route
De start is ‘officieel’ vanaf de Aagtdorper Duinweg, vlakbij de in/uitgang van het
Schoorlse mtb-parcours.
Eerst rij je zo'n 150m over het fietspad richting Bergen, en dan in de donkere bocht
via het paardenpad naar links oversteken. Aldaar nog 20m paardenpad en
vervolgens rechtsaf over 'n smal houten bruggetje het bosgebiedje door. Beetje
rechts aanhouden, en verderop weer rechtsaf over nog zo'n houten bruggetje. Dan
rechtdoor over het tegelfietspad tot aan de T-splitsing. Vervolgens...
Oudburger polder
__ LA. Noordlaan (800m offroad). Rij gewoon rechtdoor tot de kruising met de
Schapenlaan. (Tegenover het doodlopende Grote Heklaantje.)
__ RA. Schapenlaan. Tot de eerstvolgende kruising met de Oudtburghweg.
__ LA. Groene dijk (1200m offroad). De laatste 1000m van dit slingerende grasdijkje
zijn echt groen, met soms diepe sporen, kuilen en plassen. Aan de rechterzijde is de
Reker- en Mangelpolder zichtbaar. De Groene dijk komt uit op een geasfalteerde Tsplitsing.
__ LA. Klaassen en Evendijk. Bij de splitsing links aanhouden naar de Teugelaan.
Iets verderop in de bocht staat aan de rechterkant van het hek 'n Rekerepad-bordje.
Volg nu de Rekerepad-route.
Aagtdorper polder
__ RD. Rekerepad/Evendijk (2000m offroad). Op deze 2km-lange dijk stuit je 'n paar
keer op 'n hek, waar je je bike overheen tilt. Zelf wip je erover via 'n opstapje.
Schoorldam
__ RA. Rekereweg. In Schoorldam de Rekerepad-pijltjes blijven volgen. De drukke
Damweg steek je over.
__ RD. Nieuwedam-fietspad. Even goed opletten op het pijltje dat je rechtsaf over 'n
grasveldje wijst!
__ LA. Onderweg. Even verderop rechts aanhouden naar de Oudendijk. Nog zo'n
700m tot de T-splitsing met de Houtjeslaan.
Grootdammer polder
__ RA. Houtjeslaan (1000m offroad). Na het eerste hek buigt dit gravelpad naar
links. Nog 300m onverhard en dan weer op het asfalt.
__ RD. Hoge weg. Tot je na 300m een gravelpad (Smeerlaan) aan je linkerhand ziet.
__ LA. Smeerlaan (900m offroad). Hier verlaat je voor even de Rekerepad-route. Het
laatste stuk van de Smeerlaan is verhard.
__ RA. Bullepad. Blijf dit fietspad volgen tot de Breelaan-afslag.
__ RA. Breelaan. Tot er na 300m een gravelpad (Vierlaan) aan je rechterzijde ligt.
__ RA. Vierlaan (1200m offroad). Dit pad komt uit op een T-splitsing.

Groeter polder
__ LA. Hoge weg. Weer terug op de Rekerepad-route. De Hemmerweg-afslag naar de
N9 rechts laten liggen. Schuin naar links aanhouden. De molen zie je al liggen.
__ RD. Hoge weg (1000m offroad). Aan het begin rij je langs een ‘Verboden vuil te
storten’-bordje, en aan het einde vlak langs de molen.
__ RD. Oud-Schoorlse Zeedijk. Rij door tot bovenop het bruggetje.
__ LA. Slaperdijk (2000m offroad). Even door het houten hekje, en dan naar
beneden, waar deze singletrack onderaan de Hondsbossche Slaperdijk en langs de
Hargervaart loopt. Af en toe zijn 2.35inch-banden bijna te breed voor dit supersmalle
schelpenpaadje!
Vereenigde Harger en Pettemer polder
__ RA. Einde Rekerepad-route. Over het fietspad schuin terug naar rechts.
__ RA. Jaagkade. Weer naar het noorden, aan de westkant van de Slaperdijk
__ LA. Kleiweg.
__ RA. Houten dijk. Blijf dit polderweggetje volgen tot 'n gravelpad (Bronneweg) aan
je linkerhand, links van het ‘Putten vogelreservaat’-bordje.
__ LA. Bronneweg (1000m offroad). Even verderop links aanhouden, waar de
Bronneweg geruisloos overgaat in de Munnikenweg. Doorrijden tot de T-splitsing met
de Heereweg.
__ LA. Heereweg. Na ongeveer 30m schuin naar rechts.
__ RA. Oude Heerewegpad (250m offroad). Dit pad loopt rechts boven de camping
langs, en sluit -– na het slalomhekwerk -– naadloos aan op de Oude Heereweg.
__ RD. Oude Heereweg. Rechtdoor langs enkele luxe villa's en het Hargergat.
__ RD. Heereweg. Hier rij je even op het slecht-geasfalteerde voetpad, aan de
rechterkant van de weg.
Schoorlse duinen
__ RD. Grintpad (400m offroad). Rechts van restaurant de Bokkesprong de Schoorlse
duinen in. Tot de eerstvolgende T-splitsing (rechtdoor is 'n zandpad).
__ LA. Hargerzeeweg (200m offroad).
__ RA. Nieuweweg (3000m offroad). Let op: vóór de afslag naar dit 3km-lange
schelpenpad kan je (rechtsaf) het heen-en-weertje naar de Zandgat-uitkijktoren even
meepakken: 250m à 9% gemiddeld, max 19%.
__ RA. Schoorlse Zeeweg. Tot de splitsing bij het Berenkuil-terras.
__ LA. Julianalaan.
Schoorlse mtb-parcours
Vervolgens bij de kruising met de Mariaweg ga je rechtsaf het mtb-parcours op. Dus
dan rij je het gedeelte met Frederiks Blink, Zwarte Blink, de Zuidwesthoek, en de
Schoorlse Nok als toetje.
Na afdaling van de Nok verlaat je het parcours, en ben je terug bij ‘af’. Als het goed
is, staat er dan dik 34km op je teller.
En ja, als je 'n keer écht rustig en lekker vlak wilt rijden, sla je die uitkijktoren en het
Schoorlse mtb-parcours gewoon over. Dan ga je verder via de schelpenpaden:
Mariaweg, Dr. van Steinweg (linksaf), Blijdensteinweg (linksaf). En vervolgens over de
Zwarteweg retour naar Duinvermaak en Aagtdorp. Kan ook.
Veel plezier!
Team NW9

