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TeVoet Jubileumroute 24 Alkmaar – Egmond aan Zee (NH)
Route in 1997 gemaakt door Wouter Kleijn en geupdate door Fred Triep.
Lengte van de wandeling ongeveer 15 km. De route is ongeveer 55 % onverhard.
Startpunt: NS-station Alkmaar, eindpunt: centrum Egmond aan Zee.
Horeca: in Egmond Binnen en in Egmond aan Zee.
Schoeisel: stevige schoenen, route zelden modderig.
Honden: niet welkom.
Broedseizoen: geen beperkingen.
Kaartje: rood is verhard, blauw onverhard.
Markering: Eerste deel kan via wandelknoooppunten gelopen worden, laatste deel (vanaf Egmond
Binnen) via de routebeschrijving.

Routebeschrijving
Tussen Alkmaar en Egmond Binnen kan men de route volgen via achtereenvolgens de volgende
wandelknooppunten: 21, 22, 14, 13, 12, 10, 8, 36, 34, 30, 31, 32
In het duingebied zijn er geen knooppuntnummers om te volgen.
De route begint op het NS-station. Door de tunnel naar achterzijde station, daar even rechts (WKP
21) en meteen links de Kruseman van Eltenweg (richting WKP 22). Na de brug (WKP 22) naar links
langs vaart (richting WKP 14). Bij de volgende brug (Bergerweg) links af de vaart oversteken. Na de
brug rechtsaf Van Oostsanenkade in. Aan het einde bocht naar links en bruggetje rechts over.
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Vervolgens rechtdoor over fietspad, daarna weer langs de vaart. Aan het einde rechtsaf, brug over
(WKP 14) en meteen links (richting WKP 13), voetpad langs vaart. Aan het einde linksaf (Van
Ostadelaan) en brug over (WKP 13).
De Van Ostadelaan blijven volgen (richting WKP 12), deze gaat later over in de Aert de Gelderlaan.
Volg na het kruisen van de Terborchlaan, het voetpad dat rechts langs de vaart loopt. Dit blijven
volgen (twee fietspaden kruisen) tot Picassolaan. Dan hier rechts, de Aert de Gelderlaan
oversteken (WKP 12). Ga aan de overzijde over voetpad links (richting WKP 10) naar de
stoplichten bij de randweg (M.L. Kingweg). Steek deze weg over.
Volg na het oversteken van de M.L. Kingweg rechtdoor het Hoeverpad langs de Hoevervaart. Dit
volgen (met bocht naar rechts). Negeer de eerste brug naar links.
Na ongeveer twee kilometer, vlak na boerderij Halfweg (WKP 10), linksaf over houten voetbrug
(richting 9).
De route gaat nu circa 3 km langs de Egmonder Binnervaart. Rechts van ons liggen bollenvelden.
We kruisen het zomerdijkje en enige tijd later de Heiloër zeeweg (WKP 35, richting 34) , waarbij
we steeds rechts van de vaart blijven lopen. (WKP 34) Rechtdoor (richting WKP 30). We stappen
over enkele overstapjes naarEgmond-Binnen (over eerst half verharde, later asfalt weg). Aan de
rand van Egmond Binnen gaan we links af (Kloosterweg) langs NH -kerkje. Aan het einde rechts
Abdijlaan (links ingang Abdij van Egmond) (WKP 30, richting 31). Herenweg kruisen (WKP 31,
richting 32), vervolgens Randweg kruisen (WKP 32, richting 33).
Vanaf hier geen Wandelknooppunten meer volgen.
Ga na de kruising van de Randweg rechtdoor, de Adelbertusweg in. Met bocht mee naar rechts,
langs de Adelbertusput en eetcafé De West. Bij boerderij 'De Westert' en Restauraunt De
Boerewagen linksaf de Oude Schulpweg in. Ga over deze weg langs het parkeerterrein en de
automaat voor toegangskaartjes het duingebied in. Op de kruising rechtdoor, de weg wordt een
klinkerweg.
Het pad gaat omhoog, na hoogste punt gaat u het tweede pad rechts in. Pad rechts negeren,
ruiterpad kruisen. Op kruising (o.a. route 12) rechtdoor. Op volgende kruising weer rechtdoor,
gelijk wandeling 11 (de rood-wit gemarkeerde LAW gaat hier rechts). Op kruising waar wandeling
11 naar links gaat, rechtdoor net als wandeling 10. Speelweide, aan rechterhand, passeren. Pad
naar rechts negeren.
Nog steeds rechtdoor op volgende kruising (wandeling 10 gaat rechtsaf), even verder op splitsing
links aanhouden. Op kruising rechtdoor naar Egmond aan Zee. Na verlaten van het duingebied
naar links, duinrand volgen tot aan het appartementengebouw op de zeereep.
Ga hier de trap af en het strand op. Volg het strand, langs loods reddingsboot tot aan Café Restaurant 'Het Lido'. Ga hier het strand weer af en loop de Voorstraat in.
Loop de Voorstraat door tot aan het pleintje bij de kerk. Hier vindt u de bushalte van lijn 165 naar
Alkmaar.

