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Vrijdag 10 juli 2015 – Stellendam – Rockanje – 10 km 
 

De laatste dag richting Rockanje. Lekker uitwaaien! 
 

Rechtsaf terug naar het fietspad van gisteren. Vanaf het 
fietspad rechtdoor via secundaire weg (verboden voor 
auto's) komen we op de Haringvlietdam en sluizen. 
Aan het einde van de dam ziet u rechts beneden een 
strandpaviljoen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van 
de organisatie zal dit paviljoen helaas niet open zijn. De 
dam verlaten en langs dit strandpaviljoen lopen. Links 
ziet u een viaduct.  
U loopt onder de snelweg door en komt zo op het strand 
van Rockanje.  
 
Na een klein uur komt u bij strandpaviljoen Badlust.  
Het eindpunt van onze vijftiende 
Strandvijfdaagse! 
 
Op vertoon van uw deelnemerskaart kunt u uw medaille, 
en een consumptiemunt in ontvangst nemen. 
 
De bagage is vanaf 11 uur af te halen op parkeerplaats 
Vestalaan 1 (2 km vanaf het strand) 
Vanaf het strand steekt u het duin over, langs de 
parkeerplaats. Einde weg linksaf, tweede rechtsaf 

(Waaldrift). Eerste weg links. Aan de rechterkant is het 
parkeerterrein. 
De bushalte ligt op 300 meter van de parkeerplaats.  
LET OP: Na 13.00 uur houdt de organisatie geen 
toezicht meer op de bagage. 
 
De Connexxion bus rijdt elk kwartier richting 
Spijkenisse, de laatste voor de middag gaat om 13:47. 
Daarna kunt u bij halte Dorpsplein opstappen (1100 
meter vanaf de parkeerplaats). 
 
Wij hopen dat u een gezellige week gehad heeft en dat u 
volgend jaar weer meeloopt. De zestiende 
Strandvijfdaagse vindt plaats in week 27 van  
maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2016. 
 
Wij wensen u een goede reis en hopelijk tot ziens bij de 
16e editie van de Strandvijfdaagse!  
 
Als u het leuk heeft gevonden en volgend jaar weer mee 
wilt lopen, neem vrienden en/of kennissen mee! 
 
Begin november kunt u de aanmeldingsformulieren in de bus verwachten. 

Het is nu al mogelijk om in te schrijven voor de Strandvijfdaagse 2016 
via www.strandvijfdaagse.nl 

http://www.strandvijfdaagse.nl/

