


Wandeltweedaagse Alkmaar natuurvriendenhuis Het Zeehuis - Alkmaar  

Dag 1: Station Alkmaar  Natuurvriendenhuis Het Zeehuis, Bergen aan Zee  
Karakter: Uit de stad naar landelijk en groen polderland. Over dijken, langs koeien en vaarten.  
Na Egmond Binnen door duingebied en even over het strand. 
Afstand: 23,5 km  
Start: Station Alkmaar  
Einde: Natuurvriendenhuis het Zeehuis.  
 

Station aan voorzijde verlaten, oversteken. RA Stationsweg, Bij stoplichten LA Scharlo, deze gaat over  

in de Geesterweg. Brug oversteken, 1 ste straat RA Geest, RD Clarissenbuurt. RA de Singel op, links 

aanhouden langs 'de Molen van Piet'. RA brug over naar overzijde singel, rechts aanhouden, 

zebrapad oversteken. RD (achter klein gebouwtje) Wilhelminalaan. Weg schuin links oversteken en 

voetpad op, laan met beuken volgen. Weg oversteken, RD langs horecagelegenheid (beperkt 

geopend), Zandersweg volgen. 1 ste pad RA langs paddenpoel, RD Oranjelaan, wordt Clauslaan. RD 

Westerweg.  

Deze volgen tot kruising Kuillaan. RA onverhard pad. Direct na spoorlijn LA klaphekje door. Rechtdoor 

het pad volgen. Aan het eind LA Stetlaan, vóór het spoor RA bospad in. Aan het eind LA langs 

parkeerterrein. RA voetpad volgen door het park. RA Het Maalwater, meer dan 500 meter blijven 

volgen over fietspad. *Over houten brug meteen LA langs het water van de Egmonder Binnenvaart. 

(*Alternatief bij slecht weer: Over brug RD, dijkje aflopen. LA Kromme Hoge Dijk, Heilooër Zeeweg 

oversteken. RD Hoge Dijk. Aan het eind RA Doelen. LA Luilaantje.)  

Geruime tijd blijven volgen. Heilooër Zeeweg oversteken en vaart blijven volgen. RD over  

overstaphekje. Na geruime tijd buigt het water af naar rechts, blijven volgen, na overstaphekje in 

dezelfde richting lopen, richting dorp. (eerst half verharde weg, daarna asfalt, Doelen). Aan het eind 

LA Luilaantje. 1 ste weg links, Kloosterweg in langs kerkje bij St. Adelbert Abdij.  

Aan het eind rechts Abdijlaan, wordt Adelbertusweg. Herenweg kruisen, vervolgens Randweg 

kruisen. RD Adelbertusweg, met bocht mee naar rechts. Bij boerderij 'De Westert' LA. Deze weg 

volgen langs parkeerterrein tot ingang duingebied (toegangskaartje duingebied in automaat te koop).  

Op Kruising RD, klinkerweg. Pad gaat omhoog, na hoogste punt 2 e pad RA. Ruiterpad kruisen. Op 

kruising RD, volgende kruising ook RD, net als gele wandeling. Kruising RD, waar gele wandeling naar 

links gaat en blauwe rechtdoor. Pad naar rechts negeren, RD op volgende kruising. Even verder op 

splitsing links aanhouden.  

Na het verlaten van het duingebied LA, trap af en op. RA tussen flat en kust over boulevard. LA langs 

loods reddingsboot. Daarna LA het strand op. Hier RA. Na paal 35 (vóór Bergen aan Zee) de 1 ste 

opgang de duinen in.* U komt uit op een klinkerweg en volgt deze naar rechts. Na ± 100 meter LA. 

Tot kruising met driehoekige steen, LA en steeds RD, alle zijpaden negeren. U komt uit op een 

tegelpad, LA. Bij rotonde RA Elzenlaan in, deze leidt rechtstreeks naar 'Het Zeehuis'.  

(* Alternatief: over strand doorlopen en 3 e strandopgang nemen, daarna LA Zeilerboulevard, deze 

steeds volgen, wordt Verspyckweg, tot ‘Het Zeehuis’ aan de linkerhand).  



Dag 2: Natuurvriendenhuis Het Zeehuis  - Station Alkmaar  
Karakter: Door een bosrijk duingebied. Halverwege het sfeervolle Bergen (Binnen), met 
architectonische hoogstandjes. Via polderlandschap terug naar Alkmaar.  
Afstand: 16 km  
Start: Natuurvriendenhuis het Zeehuis  
Einde: Station Alkmaar  
 

Het Zeehuis verlaten. (duinkaart kopen in Het  Zeehuis), LA. Weg volgen met bochten mee. Bij  

P-20975 RA, Korteweg volgen. Na 50 meter RA een zandpad op, zijpaden naar rechts negeren. 

Klinkerweg oversteken en pad volgen dat over open terrein voert.  

Ruiterpad kruisen. Volgende kruising RA en het 1 ste pad LA langs een bosbeek. Meelopen naar links. 

De beek blijft rechts van het pad, op driesprong (met beekovergang) het pad langs de beek volgen. 

RA de beek kruisen. Het pad volgen tot de kruising aan het begin van een klein open terrein. Hier LA 

en daarna op de splitsing rechts aanhouden.  

Steeds RD lopen. U komt langs een grenspaal en kruist een ruiterpad. Steeds RD lopen en aan het 

eind LA. Na 40 meter weer LA en iets verder via een trap naar beneden.  

Negeer een pad rechts, verderop loopt u rechts langs een meertje. Bij een klinkerweg LA en bij 

 P- 22907 RA. Blijf weg enige tijd volgen tot pad rechts (in de tegenoverliggende berm ligt betonnen 

putdeksel C 1). Neem dit pad RA omhoog richting uitzichtpunt en rechtdoor trap naar beneden.  

Op Klinkerweg RA, Bergen (horeca meteen links: Duinvermaak of Bergen Binnen of bij de Ruïnekerk 

hart van het dorp), langs parkeerplaats. Geruime tijd RD, Breelaan. Plein RD, RA Oude Prinsenweg, 

om kerk heen. Direct daarna schuin rechts Hoflaan. Geruime tijd weg volgen. Aan uw rechterhand ligt 

de voormalige burgemeesterswoning, nu Museum Kranenburgh. Komlaan oversteken en na 30 meter 

bruggetje over. Vrijwel direct Eeuwigelaan oversteken en door poort LA Roodeweg in. Aan het eind 

LA, RA voor Het Hof gracht volgen tot aan het eind, LA Sluislaan. Deze blijven volgen, gaat over in 

Studler van Surcklaan. 1 ste RA Meerwijklaan, fameus Amsterdamse School project 'plan van 

Meerwijk'. Op driesprong LA Lijtweg. Lijtweg volgen, aan het eind LA Nesdijk.  

Rotonde RD, fietspad helemaal volgen. Tunnel onderdoor, RA richting molen, langs atletiekbaan, 

bocht naar links en tunnel onderdoor. Aan het eind RA Offenbachstraat, LA, RA Mahlerstraat. Aan het 

eind LA Beethovensingel, brug over LA, Jan van Scorelkade. Richting molen, over brug tot achterzijde 

NS station Alkmaar.  

Horeca  

In Alkmaar rond het station is horeca, daarna pas in Egmond Binnen. (Het wapen van Egmond, va 

12.00 met lunchkaart, 0725061601). De supermarkt aan de Abdijlaan in Egmond is elke dag geopend. 

In Egmond aan Zee en in Bergen aan Zee zijn er meerdere mogelijkheden.  

De tweede dag zijn er in Bergen diverse horecagelegenheden. Daarna weer in Alkmaar rond het 

station.  

Bij elke tweedaagse wandelroute kunt u via www.nivon.nl/accommodaties of telefonisch uw 

overnachting in het Nivonnatuurvriendenhuis boeken. U kunt in het huis een lakenset huren of zelf 

meenemen. Het natuurvriendenhuis heeft een goed uitgeruste keuken waar u zelf kunt koken. Het 

aanbod van horecagelegenheid onderweg en mogelijkheden om boodschappen te doen varieert per 

route. Reisinformatie is te verkrijgen via www.9292ov.nl 


	routekaart-wandeltweedaagse-alkmaar-bergen-aan-zee-alkmaar-zeehuis
	routebeschrijving-wandeltweedaagse-alkmaar-bergen-aan-zee-alkmaar-zeehuis

