
31

Praktische informatie:

Afstand: 13 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Egmonderstraatweg
Egmonderstraatweg 18
1934 AC Egmond aan den Hoef
Coördinaten: 52°37’8” N   4°38’48” E

Horeca:
In centrum

Gasterij 't Woud
Herenweg 95
1861 PD Bergen

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1139/1151

1. Keer rug naar duinrand, ga strak voor huisnr 18 RA en bij 
huisnr 16 RD (Egmonderstraatweg, staat verderop). Kruising met 
wandelknooppuntpaaltje (hierna kp genoemd) 42 LA. Na huisnr 
198 RA (Slotweg). Bij huisnr 17 (Galerie De Kapberg) LA. Bij kp44 
RD, asfaltwandelpad rechtsom kerk. Bij lantaarnpaal E004 met 
linkerbocht meegaan en 30m daarna op kruisinkje RA, schelpen
gruispad. In linkerbocht bij lantaarnpaal E010 RD!, schelpengruis
pad langs bank, en daarna op weg RA. Bij standbeeld in water LA 
(Weg naar de Oude Veert). Bij kp46 RD. Op kruising LA (Lamo
raalweg). Voor drukke weg RA, fietspad daarlangs. Rotonde links 
van u passerend RD, direct daarna! LA Kalkovensweg (eerst over 
gras) RD oversteken naar grassige plek, daarop RA overstapje 
over, LA en verder gaan over graslandrand langs drukke weg (l). 
Na weer overstapje RA, wat verderop LA hoog houten brugje over 
en gelijk RA, graskade langs Hoevervaart. Na flauwe rechterbocht 
(om boerderij) graskade aan linkerkant van brede vaart volgen. 
 
2. Na rechterbocht bij kp49 LA, volg smal weiland tussen 2 sloten. 
Bij witte stolpboerderij rechter graslandrand volgen en wat ver
derop na hek/overstapje RD, asfaltwegje. Aan einde bij kp51 LA, 
asfaltwegje met bochten. Op driesprong bij boerderij Meerzicht RD 
(Egmondermeer). Aan einde LA, fietspad langs drukke weg.  
Na bushalte bij Aw 63328 RA (Krommedijk).  

Na het rondje om de kerk en een kasteelruïne wandelt u over graskaden 
langs de Hoevervaart, dwars door weilanden en over rustige binnendooras-
faltwegjes langs en door twee grote bollenveldencomplexen. Daarna volgt 
een kilometerslang pad onderlangs de duinrand langs nog meer bollenvel-
den. Als slot een stukje bos van waaruit u de laatste bollenvelden van deze 
tocht in beeld krijgt. 

Vanwege de grastrajecten doet u er goed aan stevige, waterdichte schoe-
nen aan te trekken. Op de bebouwing na loopt deze route grotendeels over 
onverharde paden en wegen. Deze route is ook buiten de bollenbloei mooi 
om te lopen. Voor het duingebied koopt u bij de ingang met pin een kaarje.
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pijltje volgen. Na huisje 51 op 
driesprong LA. Op 1e brede korte 
pad LA (links huisje 27) en 
daarna bij bank WM7 RA, volg 
linker pad. Op schuine kruising bij 
huisje 121 RA.
 
4. Op halfverharde weg RD, wordt 
bij GSMmast asfaltweg. Bij hoek 
voetbalveld (r), strak voor haakse 
rechterbocht LA, paadje omhoog 
bos in. Na rechterbochtje gelijk 
LA en op hoge wal voor camping 
(beneden) RA verder omhoog. 
Bos uitkomend gelijk! op grasplek 
scherp RA bos weer in naar 
beneden en op driesprong LA. 
Blijf verderop dalend pad volgen, 
negeer zijpaden. Bos uitkomend 
RA naar beneden, hek door en op 
trotoir langs drukke weg RA. In 
rechterbocht bij Aw LA Sportlaan 
oversteken, LA Voorstraat over
steken en RA fietspad links van 
Voorstraat volgen naar bushokje. 
20m daarna LA bos en  op ruime 
kruising met bankje(l)  RD, 
daarna op 1e pad, bij waterpijp 
607 (r), schuin LA. Loop paadje 
over brede grasbaan uit, (blauw 
pijltje) negeer zijpaden.  
Op klinkerwegje LA en bij drukke 
weg  voor bus naar Alkmaar RA 
rechter pad langs weg volgen. 
Voor bus andere kant op eerst 
weg oversteken en RA.

Bij kp52 RD, weg heeft brede 
grasberm, dus loop daarover, is 
ook veiliger! Aan einde LA (Ban
weg). Aan einde drukke weg 
oversteken en op fietspad daar
langs RA (Herenweg). 

3. Iets na horeca LA, klinkerwegje 
duingebied in (Woudweg). Bij 
infopaneel en kp55 RD (koop bij 
pin betaalautomaat duinkaartje). 
Direct! na veerooster bij kp54 LA. 
Blijf duinpad flink stuk volgen, 
onderweg ziet u witte paaltjes, 
gaat trap af en op, pad maakt 
bochten, negeer zijpaden. U gaat, 
waar u links achter groen wat 
huisjes ziet, klaphekje door. Loop 
pad van nu nog ruim 1km onder
langs duinrand uit, links ziet u 
regelmatig bollenvelden. Verderop 
wordt pad halfverharde weg.  
Aan einde daarvan op asfaltwegje 
bij kp48 RA. In linkerbochtje bij 
infopaneel en kp47 haaks RA.  
Blijf zanderige duinweg volgen, 
verderop passeert u bankje 
WM-9, daarna kuiert u flink stuk 
door recreatieduingebied.  
Op kruising bij huisje 68 RA, bij 
weer wat duinhuisjes linkerbocht 
volgen en daarna RD richting 
hoge duintop. Daar maakt pad 
linkerbocht en komt tussendoor 
duinvolkstuintjes. Daarna naar 
rechts breed zandpad met blauw 
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