
	  

	  

Fietsroute	  naar	  het	  strand	  
	  
Ga	  rechts	  af	  de	  Groeneweg	  op.	  
Ga	  de	  1e	  rechts	  (Cathelineweg).	  
Ga	  de	  1e	  links	  (Korte	  Herenstraat).	  
Steek	  over	  en	  neem	  het	  fietspad	  naar	  rechts.	  
Ga	  door	  de	  fietstunnel	  (Maaidijk).	  	  
Volg	  de	  Maaidijk	  tot	  het	  gehucht	  Scherpbier.	  
Ga	  links	  af	  de	  Ringdijk	  op.	  Je	  komt	  langs	  een	  kreek	  met	  vogeltelpost.	  
Ga	  aan	  het	  einde	  rechts	  af	  de	  Sint	  Bavodijk	  op.	  
Blijf	  recht	  door	  rijden,	  helemaal	  door	  Nieuwvliet	  heen.	  
Ga	  bij	  restaurant	  de	  Vijf	  Weeghen	  naar	  rechts	  de	  Lampsinsdijk	  op.	  
Voorbij	  camping	  Zonneweelde	  heet	  de	  weg	  Baanstpoldersedijk.	  	  
Rij	  door	  tot	  de	  duinen.	  In	  de	  duinen	  zijn	  plekken	  waar	  je	  je	  fiets	  kunt	  stallen.	  
	  
De	  strandpaviljoens	  De	  Strandganger	  en	  de	  Boekanier	  liggen	  hier.	  Hier	  staat	  ook	  de	  
strandcabine	  van	  Mooi	  Vlaanderen	  die	  te	  huur	  is.	  	  
	  
In	  de	  periode	  1	  mei	  tot	  1	  oktober	  is	  het	  mogelijk	  om	  je	  eigen	  privé	  strandcabine	  te	  
huren.	  In	  de	  cabine	  zijn	  4	  stoelen,	  een	  parasol,	  een	  windscherm	  en	  speelgoed	  aanwezig.	  	  
	  
De	  strandcabine	  staat	  op	  het	  strand	  van	  paviljoen	  De	  Boekanier	  (Nieuwvliet),	  een	  
ontzettend	  leuke	  en	  hippe	  strandtent.	  Voor	  de	  fietsers:	  dit	  strand	  is	  het	  dichtstbijzijnde	  
vanaf	  Mooi	  Vlaanderen	  (11,33	  km.).	  Voor	  de	  automobilisten:	  er	  is	  een	  ruime	  
parkeergelegenheid	  bij	  de	  strandopgang	  waar	  altijd	  plaats	  is.	  In	  de	  duinen	  van	  dit	  strand	  
is	  een	  speeltuin.	  Toegang	  tot	  het	  strand	  zonder	  trappen.	  	  
	  
De	  cabine	  bevindt	  zich	  links	  van	  Strandpaviljoen	  De	  Boekanier,	  nummer	  29.	  
	  
Het	  is	  mogelijk	  om	  tegelijk	  met	  je	  reservering	  van	  de	  vakantiewoning	  de	  strandcabine	  te	  
boeken.	  Je	  krijgt	  dan	  korting	  en	  de	  cabine	  kost	  dan	  EUR	  65,-‐	  per	  week	  of	  EUR	  12,50	  per	  
dag.	  
Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  de	  cabine	  te	  huren	  tijdens	  je	  verblijf	  bij	  Mooi	  Vlaanderen,	  hoewel	  
de	  kans	  dan	  groter	  is	  dat	  deze	  al	  besproken	  is.	  Huur	  per	  dag	  kost	  dan	  EUR	  15,-‐	  of	  EUR	  
70,-‐	  per	  week.	  
	  
Genoemde	  prijzen	  zijn	  incl.	  btw.	  De	  sleutel	  van	  de	  cabine	  is	  beschikbaar	  vanaf	  08.00	  uur	  tot	  
uiterlijk	  22.00	  uur,	  indien	  er	  per	  dag	  gehuurd	  wordt.	  
Je	  ontvangt	  bij	  aankomst	  een	  routebeschrijving	  naar	  het	  betreffende	  strand.	  
Er	  wordt	  geen	  borg	  gerekend.	  
Verlies	  van	  de	  sleutel	  of	  niet	  op	  tijd	  inleveren	  van	  de	  sleutel	  kost	  EUR	  50,-	  
Annuleren	  van	  een	  gereserveerde	  cabine	  kost	  eenmalig	  EUR	  10,-.	  
	  
	  
	  
	  


