
Rondje Alkmaar Heiloo 
Zaterdag 28 augustus vertrokken we rond de klok van 10 uur bij 
het station Alkmaar-noord met 22 wandelaars, waaronder vele 
(vooral oude) bekenden. Het was prima wandelweer, 20 graden 
en een vals zonnetje. We gingen kruip door sluip door via de zes 
wielen richting Oudorp, door het centrum om vervolgens over de 
bekende kippenbrug  Oudorp weer te verlaten en via de ring van 
Alkmaar naar de Alkmaarse Poort te wandelen voor de 
koffiestop. We kregen kopje koffie van het genootschap, die 
smaakte prima. Zeker voor pelgrims die we zijn is alles wat je krijgt extra lekker.  

 

 

Half uurtje was zo om, waarna we de weg vervolgden langs het kanaal, Leeghwaterbrug 
richting Boekelermeer waar we, voor zover mogelijk, de meest toeristische route volgden en 
die was best leuk over de dijk. 

Uiteindelijk kwamen we uit bij de Nijenburgerweg, aan de voet van het viaduct, waar we nog 
even een break hadden voor de mensen die wat slechter ter been waren. In Heiloo 
aangekomen liepen we langs huize Nijenburg en ook weer kruip door sluip door langs de 
Kennemerstraatweg om te eindigen bij ijssalon Di Fiorentina c.q. het Witte Kerkje voor de 
lunch 

            

 

. 

 



Hier hadden we een uurtje pauze waar iedereen dat op zijn/haar eigen manier invulde. Het 
centrum van Heiloo bruist van gezelligheid. Nog even met zijn allen op de foto voor het 
Witte Kerkje en de waterput, waarbij ik zag dat we opeens met 23 wandelaars waren(???) 

 

We vervolgden de weg weer via het Heilooërbos naar Alkmaar. Weer een prachtige 
omgeving en heel relaxed wandelen, genieten van de omgeving en elkaars verhalen. Het is 
net de camino.  

Onder de ring van Alkmaar door via het hertenkamp en Alkmaarder Hout door het centrum 
van Alkmaar via de markt richting de kermis. Nog even opsteken in de proeftuin van 
brouwerij de Moersleutel aan de Pettemerstraat, waar we nog van een biertje met ballen 
genoten en wederom gesponsord door het Genootschap, die door corona over een overvolle 
kasvoorraad beschikt. Goed dat het maar bij 1 biertje bleef want die was erg hoppig, anders 
waren we nog in polonaise naar het station Alkmaar-noord gegaan. Het was een mooie 
wandeling, leuke omgeving en prachtig wandelweer. 

 

          

Bedankt Carla en Arianne voor de organisatie, koffie en bier met ballen. 

Café St. Jacques is woensdag 8 september en de volgende wandeling is 18 september 
omgeving Hoorn-Oudendijk. (of was het andersom Arianne???)  

Helemaal gelijk René tot woensdag 8 september. 

Verslag René 

Bewerking Carla 

 

 

 

 


