Fietsen langs duurzame Hotspots
Landelijk Alkmaar – Heerhugowaard
Stad van de Zon

35 KM

Routebeschrijving

START: Vanaf parkeerplaats bij Ranzijn (langs de Omval) LA FP op ri. Heerhugowaard.
Bij Y-spl links FP Heerhugowaard blijven volgen, onder N242 door en FP vervolgen, ruime bocht Middenweg en
RA Atmosfeer (links zie je 3 windmolens). Je bent in de Stad van Zon: een CO2-neutrale wijk; er wordt net
zoveel duurzame energie opgewekt, als er door de wijkbewoners wordt verbruikt (A1).
RD Keerkring (rechts huizen met trapgevels) aan einde LA Zuiderlicht - met bochten mee en bij RT 1e afslag
Dijk van Kyoto – RT RD hoofdweg Lotte Beesedijk - LA Truus Schroder plantsoen. Eerste RA naar Jan Glijnisweg,
daar LA. RA Oterleekweg/gaat over in Dorpsstraat RD tot Huygendijk.
Aan de andere kant van het water rechts molen de Otter met daarnaast een bakkerij met heerlijke biologische
producten gemaakt van graan dat is gemalen door de molen en zomers ook een terras voor fairtrade koffie
met wat lekkers (A2).
Vanaf hier knooppunten volgen: knp 2 – knp 1 en stukje knp 35 over brug RA Mijzerdijk naar Schermerhorn.
Aan einde RA over brug, kerk links en RD Zuidje. De N243 oversteken en RD (verharde grindweg 2,5 km; of via
andere kant van de Beemsterringvaart) aan het einde RA: de Rijp. Midden in het rustieke centrum van de Rijp
kun je bij Gusto, de Italiaanse delicatessen winkel, heerlijke biologische producten kopen. In de Rijp kun je een
fluisterboot huren voor een tochtje door de Eilandspolder (A3).
De weg vervolgen naar knp 62 - knp 82. Bij Camping Tuinderij Welgelegen (aan rechterkant) kun je
milieubewust geteelde groenten kopen (A4).
Vervolg naar knp 82 - knp 27. Iets verderop biedt het Genot van Grootschermer verschillende gerechten
gemaakt van producten uit de streek, vaak biologisch (A5).
Vervolg ri. knp 27 en over de brug RA en direct LA ri. Driehuizen / Alkmaar
(Oostdijk) verderop in de bocht RA Laanweg volgen.
Bij Zuidervaart RA knp 78 volgen aan einde bij N243 LA (niet
oversteken) via parallelweg doorrijden en knp 50 volgen via
tunneltje terug bij parkeerplaats Ranzijn.
Einde fietstocht.

Fietsroute duurzame Hotspots
Landelijk Alkmaar – Heerhugowaard – Stad van de Zon

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.

