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Duurzame fietstocht door Heerhugowaard 

Start op het plein voor het gemeentehuis van Heerhugowaard 

De groene muur van het gemeentehuis 

kun je niet missen. Het is het startpunt 

van deze duurzame route door 

Heerhugowaard. Rijd vanaf het 

gemeentehuis annex bibliotheek via de 

Kwarts naar het Coolplein. Volg de weg 

tussen het theater en de bioscoop en 

na het parkeerterrein sla je rechtsaf, de 

Middenweg op.  Dit was ooit de 

belangrijkste doorgaande weg van 

Heerhugowaard. Tegenwoordig is een 

deel van de Middenweg gesloten voor 

doorgaand autoverkeer! Aan je linker-

kant zie je een moestuin. Hier kweken 

bewoners hun eigen groente en fruit. 

Je volgt deze (fiets)straat die enkele 

malen een andere weg kruist. 

Uiteindelijk kom je uit bij een rotonde met daarachter een filiaal van Albert Heijn. 

Ook hier ga je rechtdoor, pas na de bussluis ga je bij de fietsbrug rechtsaf. Aan je 

rechterhand zie je enkele hoge palen met daarop vleermuiskasten. Volg dit 

fietspad naar links en rijd door naar het water aan je linkerkant, dit is het strand 

van Luna. Een natuurlijk systeem van planten zuivert dat zwemwater. Aan je 

rechterhand kun je de drie 

windmolens niet missen. 

Uiteindelijk kom je uit bij 

watersportcentrum Skeef. Vlak 

daarvoor staat een informatiepunt 

van het Hoogheemraadschap. 

Daaruit blijkt dat Heerhugowaard 

ongeveer anderhalve meter onder 

de zeespiegel ligt. 
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Je vervolgt het fietspad en komt weer op de Middenweg. Hier sla je rechtsaf en ga 

je daarna naar links, weer een fietspad op. Dat voert je door een parkachtig 

gebied met weides, bosschages en veel water. Links zie je de contouren van de 

Stad van de Zon. In deze CO2-emissieneutrale wijk wordt net zoveel duurzame 

energie opgewekt als de wijkbewoners gebruiken. Je volgt het fietspad en rijdt 

over een – steile – brug de N508 over en houdt links aan. Na het tweede bruggetje 

steek je de weg over (dit is de Oosttangent) en ga je rechtsaf, richting Huygendijk. 

Bij de rotonde ga je rechtsaf en rijd je via de dijk naar poldermuseum Het Oude 

Gemaal. Hier kun je alles te weten komen over droogmakerijen en polders en de 

strijd tegen het water.  

 

Na je eventuele bezoek aan het museum rijd je terug. Op de rotonde ga je 

rechtdoor en volg je het fietspad onderaan de dijk. Aan je linkerkant ligt het 

Huygenbos. Bij de eerste afslag ga je naar links, de Jan Glijnisweg op. Links zie je 

de wijk Park van Luna, rechts staan nog enkele kassen en bloemenkwekers. Tussen 

die bedrijven worden steeds meer vrijstaande huizen gebouwd. Achter die 

woningen ligt nog een flink stuk groene polder. Uiteindelijk kom je uit bij het 

kruispunt in buurtschap ’t Kruis. Daar steek je de weg over en ga je linksaf, de 

Rustenburgerweg op. Aan je rechterhand ligt het Waarderbos. Rijd rechtdoor en 

steek de Oosttangent over, sla dan rechtsaf, steek de Zuidtangent over en ga je 

linksaf. Rij door tot de Middenweg. Daar ga je rechtsaf en daarna de eerste weg 

links in. Dit is de Stationsweg, herkenbaar aan de vele bomen. Je neemt de eerste 

weg rechts (Bilderdijkstraat) en houd bij de splitsing links aan. Daarna ga je rechts 
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de Erasmussingel op, neem je de eerste links (Brederodestraat) en dan de eerste 

straat rechts (Bosboomstraat). 

Je rijdt in deze wijk 

langs zg. nul-op-de-

meterwoningen. De 

installaties in deze 

woningen wekken, 

over het jaar gezien, 

net zoveel duurzame 

energie op als 

normaliter wordt 

gebruikt. Daarvoor zijn 

kant-en-klare gevels 

voorzien van drie-

dubbel glas tegen de bestaande gevels geplaatst. Over het bestaande dak kwam 

een nieuw dak met zonnepanalen en de kruipruimtes zijn geïsoleerd 

Je neemt in de Bosboomstraat de derde straat naar rechts. Via de R. Feithstraat en 

de Van Eedenstraat kom je uiteindelijk weer bij de Middenweg. Die steek je over 

en je slaat linksaf. Bij de stoplichten ga je naar 

rechts, de Beukenlaan op. Die rijd je helemaal 

uit tot de Oosttangent. Daar sla je linksaf, het 

fietspad in. Je komt dan bij lantaarnpalen die 

je zelf kunt bedienen: met een druk op de 

knop gaan de lampen branden, na verloop 

van tijd dooft het licht. Dat levert een 

verlichte route op en bespaart energie.  

Je volgt het fietspad met aan de rechterkant nieuwbouwwijk De Draai. Daar zijn 

diverse duurzame woningen gebouwd. Aan het eind van de weg ga je voor de 

rotonde linksaf, je rijdt dan op het fietspad langs de Krusemanlaan. Die volg je tot 

de rotonde, waar je rechtsaf slaat naar de Middenweg. Deze volg je tot je na de 

spoorovergang en volkstuincomplex De Groene Waard. Daar word je naar het 

fietspad langs de andere kant van de weg geleid. Het fietspad langs de lange 

Middenweg volg je in noordelijke richting. Aan je linkerkant zie je bedrijventerrein 
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De Vaandel.  Naast diverse bedrijven ligt er ook een park met honderden 

zonnepanelen. Aan de Middenweg staan stalletjes met groente, fruit en bloemen.  

Je volgt de Middenweg tot de eerste afslag naar links 

(Hasselaarsweg). Die volg je. Aan je rechterhand zit een 

kweker van zeewier, na de spoorovergang vind je op nummer 

26 de bijenkoningin. Hier koop je natuurzuivere honing!  

Op de kruising met de Pannekeetweg ga je linksaf en bij de 
volgende rotonde - aan je rechterkant zit restaurant Babylon – 
rechtsaf. Bij de stoplichten steek je de weg over en ga je 
linksaf. Je rijdt op het fietspad langs de Westerweg: links ligt 
industrieterrein De Zandhorst, rechts strekt het unieke 
Oosterdelgebied zich uit. Hier wordt op biologische wijze 
groente en fruit geteeld. Molen ’t Swaantje is nog in gebruik 
en wordt bewoond! Volg het fietspad langs het water, rijd 
rechtdoor bij de stalen brug over de weg en ga de tunnel in, 
waarna je linksaf slaat.  

 

LET OP: VANAF HIER KUN JE DE ROUTE DOOR LANGEDIJK OPPAKKEN. 
In dat geval ga je na de tunnel niet linksaf, maar naar rechts. Je volgt de weg, 
steekt de brug over en na de ronde bocht naar beneden ga je linksaf, de Prins 
Hendrikkade op. Die volg je tot het Havenplein, waar je rechtsaf gaat en direct 
daarna  – voor de fietsenwinkel – linksaf. Vanaf hier kun je de route door 
Langedijk volgen. Daarna kun je terug naar het startpunt in Heerhugowaard. 
Daarvoor steek je de weer brug over, rijd je alsmaar rechtdoor en volg je 
onderstaande route: 
 

Je rijdt onder de tunnel onder de N242 door, kruist de spoorwegovergang, komt 

langs het markante pand van het Hoogheemraadschap, steekt de drukke 

Westtangent over en slaat je bij de rotonde rechtsaf. Houd aan het eind van die 

weg links, je staat  dan weer op het plein voor het gemeentehuis, het startpunt 

van de route door Heerhugowaard. 


