Dutch Yoga Festival
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•Take the Willem Barentszkade along the Wadden Sea
in the direction of Midsland.
•You pass the club house of the diving club, then the
colored barrels of Rijkswaterstaat, take a right here on
to the bike lane, passing the marina; after a few hundred
meters at the junction take a left and follow the bike
lane upwards past the white building of the StayOkay
Youth Hostel.
•Follow the bike lane along the Hoofdweg and through
Halfweg. After 1 km take the exit Badweg to West aan
Zee, take a left here and cross the Hoofdweg.
•After about 50 metres take a right at intersection
Duinweg Halfweg. After about one kilometer you pass
the dune lake of Hee.
•Cycle until the T-section and take a left after the lake.
On the right you see ‘Camping de Kooi’. The festival
entrance is at the end of this road 50 meters after the
main entrance of ‘Camping de Kooi’, on the right side
of the road.
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FIETSROUTE NAAR HET YOGA FESTIVAL

Bicycle route from Yoga Festival to the Noordzee beach at
West aan Zee. Cross the parking area on your left and take
the beach entrance opposite of the KNRM building.
Fietsroute van het Yoga Yestival naar het Noordzee strand bij
West aan Zee. Steek de parkeerplaats aan je linkerhand schuin
over en neem tegenover het KNRM gebouw de strandopgang.

•Start vanaf het Havenplein met de Waddenzee aan de
rechterkant en fiets over de Willem Barentszkade in de
richting van Midsland. Ga na het gele clubhuis van de
duikvereniging (kanonnen) en de gekleurde tonnen van
Rijkswaterstaat rechtsaf het fietspad op.
•Je passeert de jachthaven en na een paar honderd
meter splitst het fietspad zich en ga je linksaf. Je volgt
het fietspad dan omhoog langs het witte gebouw van
StayOkay (Jeugdherberg).
•Volg dit fietspad langs de Hoofdweg en fiets dan door
Halfweg. Na circa 1 km zie je de afslag Badweg naar
West aan Zee. Ga hier linksaf en steek de Hoofdweg over.
•Na ca. 50 meter kruis je het fietspad genaamd Duinweg
Halfweg, ga rechtsaf dit fietspad op. Na ongeveer één
kilometer zie je aan de linkerzijde het duinmeertje van Hee.
•Fiets door tot de T- splitsing en ga voorbij het meertje
linksaf. Aan de rechterzijde zie je nu ‘Camping de Kooi’.
De ingang van het Yoga Festival is circa 50 meter voorbij
de hoofdingang van de ‘Camping de Kooi’ en aan de
rechter kant van de weg.

