Fietsen langs duurzame Hotspots
Alkmaar-Heerhugowaard-Alkmaar
Routebeschrijving

35 KM

START: Vanaf parkeerplaats Noorderkade/de Blok Conceptstore/van Boer tot Bord/Lidl.
De Blok Conceptstore is een winkel en galerie met o.a. producten op het gebied van interieur,
mode en sieraden. Bij Van Boer tot Bord vind je biologische streekproducten: groente, fruit en vlees (C1).

RA Noorderstraat - RA Huiswaardplein - Koedijkerstraat RT RD - RA Frieseweg, scherp LA Molenkade uitrijden
– RA knp 68 volgen tot afslag Hortus Alkmaar. RA, einde FP Beverkoog LA. In de Hortuswinkel vind je een
uitgebreid assortiment biologische planten, zaden en zadenmengsels. Geniet op het terras van een kop
fairtrade koffie/thee of een
verse kruidenthee en bezoek de kruidentuin (C2).
LA Beverkoog vervolgen, na 150 m. LA FP op en RA Achtergeestpad. Bij T-spl RA Achtergeest. Over spoorbrug
RA naar beneden. Daar LA FP langs Westerweg (5km) doorrijden tot SL naar Heerhugowaard de Noord,
oversteken en FP volgen. Bij RT LA daarna RA Hasselaarsweg richting Middenweg.
Op de Middenweg 452 (500 m RA) vind je het Bakkums Boetje waar diverse streekproducten van het seizoen
verkocht worden. Ga b.v. voor heerlijke verse groene asperges! (C3). Op Middenweg 474 (LA op de route)
verkoopt Appeltje-Eitje brocante/vintage wonen interieur artikelen (C3).
Vanaf hier rechtdoor en RA Donkereweg, knp 48 en - knp 49 volgen en daar RA Oostdijk tot van Veenweg RA knp 18 oppakken - knp 53. Op de Middenweg, rechts de Raadhuisstraat met o.a. de Wereldwinkel op 1a (C4).
Middenweg verder, 300 m, tot de van Edenstraat (bij SL), hier RA, 3e RA Erasmussingel, 1e LA Couperusstraat,
1e LA Bosboomstraat. Hier zie je aan beide kanten de eerste nul-op-de-meter woningen; volledig energie
neutrale huurwoningen.
Aan het einde LA Brederodestraat, RA Erasmussingel, RA Bilderdijkstraat, LA Dirk Camphuyssenstraat. Bij RT
RD knp 53 naar Parelhof. In het leescafé in de hal van het gemeentehuis word je bediend door personeel met
een beperking. Onder genot van een kop koffie kun je daar even bijkomen of wat lezen in tal van kranten en
tijdschriften (C5). Wil je wat uitgebreider eten, vervolg dan het FP langs winkelcentrum Middenwaard met
diverse ‘Eerlijke Winkels’. Bij Stroming op het Coolplein 6 halen de chefs het beste wat het seizoen biedt aan
biologische en streekproducten. Mooie gerechten met liefde gemaakt en klimaatneutrale koffie! (C6).
Coolplein oversteken en via Middenwaard naar Middenweg, voorbij de fietssluis RA door Park van Luna. Bij Tspl LA, rechts ziet U drie windmolens, links aanhouden en terug bij de Middenweg RA. Tegenover Intratuin LA
het FP op en na 150 m RA, daarna LA en onder viaduct door.
Onder Huigenbrug door en RA knp 51 volgen, RA over de kerkbrug bij Oudorp, 140 m RD en LA Saturnusstraat,
RA Nieuw Schermerweg - Randersdijk en FP volgen onder en over Friesebrug bij SL oversteken, LA langs
Wageweg naar Bierkade.

RA bij Verdronkenoord richting het centrum. In het centrum van Alkmaar vind je tal van
winkeltjes met fairtrade, biologische en vintage producten. Download de
EerlijkWinkelen App waarop ze allemaal te vinden zijn (C7).
Aan de andere kant van het centrum via de Geestersingel
over de Tesselsebrug terug naar de parkeerplaats.
Einde fietstocht.

Fietsroute duurzame Hotspots
Alkmaar-Heerhugowaard-Alkmaar
Legenda:
RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
FP = Fietspad
KP = Kruispunt
RT = Rotonde
SL = Stoplicht
KNP = Knooppunt
RI = richting
T-spl = T-splitsing

Deze route en de EerlijkWinkelen App worden je aangeboden
door actieve burgers, gemeenten en ondernemers die samen staan
voor het belang van wereldwijde duurzame productie en consumptie.

