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Fietstocht door de duinen naar Wijk aan zee. De lengte is ± 27 KM.
Vertrek vanaf het NS “Station Centraal Alkmaar” (1)
Als u naar het station kijkt, gaat u links de “Stionsweg” op.
Aan het einde gaat u rechtsaf U
passeerd het “Regionaal Archief” (2)
en dan het spoor onderdoor.
U fietst via het stoplicht de brug over
Station Alkmaar 1
naar de rotonde “Bergermeer” (3).
U neemt dan de 2e afslag. Voor de brug gaat u rechtsaf het
Regionaal archief 2
tunneltje onderdoor, even voorbij het
tunneltje gaat u linksaf het bruggetje over en volgt u het fietspad
(“Olympiapad”). Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf de
weg op (“Olympiaweg”).
U fietst nu langs de “Hocky”velden, bij het C.B.R. links aanhouden.
Aan het einde van de weg steekt u over en gaat linksaf en rechtsaf,
Rotonde Bergermeer 3
langs de ijsbaan (“de Meent”). U ziet nu een klein bruggetje, u fietst
hier overheen. Aan het einde van het fietspad gaat u rechtsaf het boeren landweggetje
(de “Meerweg”) op richting “Egmond aan de Hoef”. Aan het einde van de “Meerweg,
“Oude Hoeverweg” gaat u links af de “Hoeverweg” op en volgt
het fietspad. Nadat u het tunneltje heeft gepasseerd, houd u links
aan en volgt u het fietspad (“Slotweg”). U fietst nu langs de
“fundamenten van het kassteel” (4) en u fiets verder door het
dorp. Aan het einde van de “slotweg” gaat u linksaf de
“Herenweg” op. Na zo’n 100 meter gaat u rechtaf de
“Egmonderstraatweg” (zie plattegrond)(5) op, na ± 500 meter
Slot op den Hoef 4
gaat u links af (U steekt de weg dan over) de duinen in
(“Van Oldenborghweg”). Na een tijdje fietsen rechts aan houden

Route volgen zie rode lijn 5

(kaartje kopen “Van Oldenborgweg” volgen)(6) .
Bij de kruising recht door de “Steringweg op fietsen.
Bij de volgende T splitsing rechtsaf
De “Van Oldenborgweg” volgen. Na kilometers fietsen steekt u de
“Zeeweg”over en vervolgt de fietstocht via
de “Van Oldenborgweg”, op een gegeven
moment ziet u aan de rechterkant het
“Infitratiefilter Bakkum” (7)
Kaartjesautomaat 6
Infiltratiefilter Bakkum 7
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de “Van Oldenborgweg blijven volgen. Na een tijdje fietsen
gaat u rechtsaf, dit is ook de “Van Oldenborgweg”
De “Zwarteweg”op.

Schotse Hooglanders op het fietspad

Daarna de “Meeuwenweg”inslaan.

De “Meerweg op en dan weer de “van Oldenborgweg op
richting “Wij aan Zee”.
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