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‘Kijk het EK hier!’
Profwielrenner Laurens
ten Dam in burgerkloffie
op een gewone fiets: het
is even wennen. Zeker
op de Munnikenweg
in Oudorp, want daar
‘dokkert’ hij tijdens zijn
trainingen het liefst zo
hard mogelijk overheen.
Als ambassadeur van het
EK Wielrennen bedacht
hij samen met trainings
maatje Niki Terpstra een
uitdagend parcours. En
uiteraard stuurt hij de
renners van 7 tot en met
11 augustus over deze
iconische, 800 jaar
oude kasseienstrook.
“Eind 2018 heb ik hem
zelf mogen omdopen
tot monument”, vertelt
Laurens. “Mijn kinderen
rijden er dagelijks over
van en naar school. Dat
gaat prima hoor, zolang
je maar over de zijkant
rijdt.” Doe je dat niet,
dan is Munnikenweg
een loodzware uitdaging.
En dus een p
 rachtige
plek om de wegwed
strijden tijdens het
EK te gaan bekijken.
Spektakel gegarandeerd.
alkmaar-cycling.com

Proef historie in
De Graft en De Rijp,
pik een terrasje
in de sfeervolle
binnenstad van
Alkmaar en rol
daarna je strand
laken uit bij het
gezellige Egmond
aan Zee. Klinkt als
een fijne zomerse
fietsbestemming.

Ritske Velstra

tips

Prachtstad vol korting & gratis routes

Gratis fietsroutes, fijne adresjes, uittips en een heleboel
praktische informatie vind je op de website alkmaarprachtstad.nl
Ook heel fijn: de Alkmaarpas. Daarmee krijg je fikse korting
bij wel driehonderd plekken. Van winkel tot restaurant,
van museum tot theater. Uitjes en rondleidingen zitten
ook in het pakket. alkmaarpas.nl
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Zomeragenda

Kom buiten

Leuk in Egmond: het
duurzame strandpavil
joen Nautilus aan Zee.
Een goed restaurant, en
toch lekker laagdrempelig.
nautilusaanzee.nl

Geheim recept

In 2015 uitgeroepen tot de
Beste IJssalon van Neder
land. Het verse vanille roo
mijs van Laan is een begrip.
laanijsalkmaar.nl

• Van 7 tot 11 augustus 2019
is het EK Wielrennen in
Alkmaar. Alle info vind je
op: alkmaar-cycling.com
• Kaasmarkt is het iedere
vrijdag, al sinds 1365. Ook
leuk: de avondkaasmarkt
op dinsdagen in juli en
augustus. kaasmarkt.nl
• Op zondag 4 a
 ugustus
en 1 september zijn de
Leeghwaterdagen. Een
ontdekkingstocht door
Schermer, Graft & De Rijp.
leeghwaterdag.nl
• Iedere zaterdagavond en
zondagmiddag: shows
en concerten tijdens
de Zomer op het Plein.
zomerophetplein.nl
• Vier de overwinning op
de Spanjaarden tijdens de
Victoriefeesten, van 28
september t/m 8 oktober.
victoriefeesten.nl

Smaakvol

“In Amsterdam zouden we
hippe foodies zijn”, zeggen
ze bij Soepp in Alkmaar.
Maar daarmee zou je de
zaak tekort doen. Want
naast soep en koffie ver
kopen ze er ook vintage
spullen. soepp.nl
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‘Polders genieten’ in
en rond Alkmaar
Alkmaar en omstreken mag zich verheugen in de interesse van
steeds meer toeristen. Nationaal én internationaal. Logisch, wie
wil niet fietsen in de polder, struinen door vergeten dorpjes en
daarna in het Alkmaarse stadshart een fijn terrasje pakken?
Tekst Roman Helinski Beeld David Peskens

Een rondje Alkmaar en om
geving kan niet misgaan,
want je begint in Alkmaar
en je komt er ook weer
terug. Wij, de fotograaf
en ik, arriveren heel vroeg,
als de stad zich nog even
collectief uitrekt en lekker
geeuwt. De postbode doet
er kalm zijn rondje. De bak

Kunstwerk Duivenwagen
op de Friese Brug
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kerijen zijn al open, maar
op het plein voor het inte
ressante Kaasmuseum is
het nog rustig. Wel staan
de terrasjes al helemaal
klaar voor de middag. Elke
vrijdagmorgen is hier de
bekende k
 aasmarkt, waar
voor mensen uit alle hoeken
van de wereld naar Alkmaar

komen. Laat dat fietsweek
endje dus vroeg genoeg
beginnen, liefst donderdag
avond al, zodat je de kaas
markt minstens één keer in
je leven kunt meemaken.
Keizerlijke kasseien
We fietsen via de smalle
straatjes het centrum uit,
waar de geur van versge
bakken brood nog tussen
de huizen hangt. We gaan
op weg naar onze eer
ste stop van de dag, de
befaamde Munnikenweg.
Die kasseienweg begint
aan de rand van Alkmaar
en heeft onder plaatselijke
wielerliefhebbers een cult
status verworven. Tijdens
het EK Wielrennen 2019 in
Alkmaar krijgt de weg een
prominente plek. Het geeft
een aangename sensatie
om over de keizerlijke kas
seien de stad uit te rijden.
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En de omringende natuur
is meteen ook mooi. Een
waterhoen zit in de sloot
op haar nest. Over een
paar weken kun je hier de
kuikentjes zien spetteren.
Een visdiefje vliegt voorbij,
verderop zit een aalschol
ver. Zover je kunt kijken, zie
je molens, en natuurlijk het
frisgroene grasland. Een
boer gaat nét met de maai
machine over zijn akker;
de geur van vers gemaaid
gras is plots overal. Je hoort
de grutto’s roepen. Vlakbij
is het Park van Luna, een
prachtige recreatieplek vol
water en groen.
‘Malen voor de prins’
De polderdorpjes volgen
elkaar snel op. Steeds trap
pen we een kilometer of
drie, vier door de groene
weiden en hoppa, voor ons
doemt een volgend dorpje
op – plaatjes met namen
als Oterleek en Grootscher
mer. Bijna al die gehuchten

Dankzij die molen
heeft hij droge voeten
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hebben smalle steegjes
en schattige huisjes. Soms
zelfs héél schattig, zoals Het
Kleinste Huisje in Schermer
horn: een oude tuinderswo
ning van maar 27 vierkante
meter. Het is niet voor te
stellen dat hier vroeger een
heel gezin woonde. Bij een
andere bezienswaardigheid
vraag je je hetzelfde af: hoe
kan een heel gezin in een
molen hebben gewoond?
Voor vier euro bezoek je het
Molenmuseum, waar je je
even kunt verbazen over de
kleine bedstee en de schat
tige tafeltjes waaraan de
bewoners moeten hebben
gegeten. Indrukwekkend is
dat de molen terwijl je erin
rondloopt gewoon werkt.
Machtige windstoten stu
wen de wieken rond. Mary
van het museum vertelt dat
de molen eigenlijk alleen
nog maar ‘maalt voor de
prins’. Met andere woor
den: voor de show. In 2007
heeft hij voor het laatst écht

bijgedragen aan het droog
houden van de polder. Toen
viel er een pomp uit en werd
de molen ingeschakeld.
Iedereen kent elkaar
In het buitengebied van de
gemeente Alkmaar hebben
de lokale ondernemers de
handen ineen geslagen. Dit
merken we goed als we in
Graft zijn bij ‘het kleinste
snoepwinkeltje’ van Bram
& Aagie. Eigenaar Jaap her
stelde het zaakje van zijn
grootouders in ere in 2007.
Sindsdien staat hij bijna
dagelijks in de winkel. Ten
minste, als hij niet op zijn
rondvaartboot bezoekers
de streek laat zien.
Jaap is een vriendelijke
kerel, met volle rode wan
gen en trekdrop in de mond.
Zijn winkeltje is echt heel
klein. Als er bezoekers
binnen willen, moeten de
fotograaf en ik letterlijk naar
buiten. Dat komt goed uit,
want we moeten toch door.

Museummolen, met mini-bedstee

Bram & Aagie: een oude
snoepwinkel in ere hersteld

De tijd begint te dringen en
we willen graag nog naar
Museum In ’t Houten Huis.
Jaap heeft in de tussentijd
Erik van het museum gebeld
dat we eraan komen. Erik
houdt het museum speciaal
voor ons nog wat langer
open. Iedereen kent elkaar
hier, en staat in contact met
elkaar. Ook de lokale restau
rants werken nauw samen.
Twee projecten springen
eruit. Allereerst Happen &
Trappen, waarbij je de hele
dag van dorpje naar dorpje
fietst, en dan bij het ene
restaurant een lunch eet,
en bij de ander een hoofd
gerecht en weer elders een
dessert. Ook leuk is Polder
happen, waarbij je met een

JAAP VAN DE WINKEL
BELT ERIK VAN HET
MUSEUM DAT WE ERAAN

fluisterboot via de slootjes
van het ene restaurant
naar het andere vaart. In
Restaurant De Kleine Haag
zitten we in de zon aan het
water. Ik bestel de vangst
van de dag voor lunch, een
snoekbaarsje. De fotograaf
neemt de specialiteit van
de streek: stoofaal, gevan
gen in het Alkmaardermeer.
Zo’n vier maanden per jaar
staat de aal op het menu.
De serveerster vertelt dat
vooral de ouderen graag

even langskomen voor
een vleugje nostalgie. Dan
nemen ze een stoofaal en
een ‘gekookte pieper’. Zelf
neem ik een glas ’t Noord
ender Nat bij mijn vis. Het
blijkt een lekker lentebier te
zijn dat zijn ondertitel eer
aan doet: ‘Polders genieten.’
De wind op kop
Het volgende dorpje op de
route is De Rijp. Vroeger
was het een dorp volledig
van hout, maar na een
enorme brand in 1654 koos
men wijselijk voor stenen
gebouwen. We bezoeken er
volgens plan Museum In ’t
Houten Huis. Een deel van
de expositie is gewijd aan
een onderwerp dat hier in
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Het Kleinste Huisje
van Schermerhorn

het hart van Noord-Holland
nogal exotisch lijkt: de wal
visvaart. Toch behoorden
de walvisreders uit De Rijp
in de zeventiende en acht
tiende eeuw tot de belang
rijkste van het land. Veel
dorpelingen verdienden
hun geld in traankokerijen,
waar walvistraan werd
verwerkt tot bijvoorbeeld
lampolie en zeep. Kijk, dat
is iets waar de fotograaf
en ik toch wel van opkijken!
Conservator Erik legt verder
uit dat dorpen als De Rijp,
Graft en Grootschermer
vroeger een eiland vorm
den. Totdat de beroemde
ingenieur Jan Adriaanszoon
Leeghwater de omliggende
meren drooglegde en
inpolderde, waaronder de
Beemster. In de zeventiende
eeuw gebeurde dit. Molens
werden gebouwd, de boel
werd leeggepompt. Tegen
woordig zie je heel mooi
waar ooit het water was: de
polder ligt net even lager
dan de wegen waarover
we fietsen. De lammetjes
vermaken zich prima daar
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Beeldentuin Nic Jonk
in Grootschermer

EEN PAAR KILOMETER
DOOR HET GROEN EN
HOPPA: EEN VOLGEND
DORPJE DOEMT OP
beneden. Pasgeboren ston
den ze ze nog wat wankel
op de pootjes, maar in juli
huppelen ze vrolijk rond.
Al dat grasland is uiteraard
ook een geweldige broed
plaats voor weidevogels.
Op sommige velden, waar
het gras hoog genoeg is,
barst het van de grutto’s,
die opvliegen als je voor
bijfietst. In een poging hun
eieren te beschermen door
je af te schrikken, terwijl ze
daarbij hun kenmerkende
roep laten horen: grut-to,
grut-to, grut-to. Prachtig om
te horen. Vanaf hier rijden
we een kilometer of vijftien
terug naar Alkmaar, dwars
door de polder. Omdat we
op de heenweg de wind in
het gezicht hadden, rekenen
we er nu op dat de wind in
ons voordeel blaast, maar
niets daarvan! Een belang

Gezelligheid op
het Alkmaarse Waagplein,
waar de kaasmarkt plaats vindt

rijke les voor wie vlakbij de
kust fietst: aan het eind van
de middag kan nog weleens
zeewind opsteken. Daarom
is een e-bike een uitstekend
idee als je een dagje rond
gaat rijden. Ook omdat je
dan energie over hebt om
rond te kijken. Naar het kab
belende slootwater, naar de
vogels en hazen. Geniet nog
even van de kalmte, want
de binnenstad van Alkmaar
bruist als je terugkeert van
je rondje. De terrassen zit
ten op zonnige dagen vol,
overal klinkt vrolijk gepraat
en gelach. Vanuit de huizen,
hofjes en smalle straatjes.
Een ontzettend gezellige en
zeker ook fraaie binnenstad
heeft Alkmaar, en de avond
is nog jong!
De Zee!
Energie over? Vanuit de
stad fiets je zo naar Egmond
aan Zee. Een prachtige tocht
voor wie niet bang is om
even tegen wat zeewind in
te trappen. Voordeel: terug
naar Alkmaar heb je straks
wind mee. Hopelijk!
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ROUTE
ALKMAAR
Afstand 70 km
Start Station
Alkmaar, KP 73,
Molenbuurt,
Alkmaar

Molen de Otter

Op een kruispunt van wegen
staat de historische Molen de
Otter. Tegenwoordig werken er
tien mensen met een beper
king en kun je er verse pro
ducten kopen en/of ter plekke
eten, zoals een lekker broodje.
raphaelstichting.org/
fermento

GRATIS
KAART
Pluim

€ 1,50
ENTREE
KORTING



van de rijke historie van het
Schermereiland en zijn zeeva
rende bewoners ga je naar
Museum In ‘t Houten Huis.
Ook met wisselende themati
sche exposities. houtenhuis.nl

Dave Weij

Gratis ‘Bergense School’
fietsknooppuntenkaart bij inlevering
van deze bon.
,-

Museum In ‘t Houten
Huis Voor een mooi overzicht

Nic Jonk Museum & Beeldentuin
Tegen inlevering van deze bon krijg je
1,50 euro korting op entree, inclusief
koffie/thee en Schermerkoek.

GRATIS
SPEK
Snoepwinkel Bram en Aagie

Tegen inlevering van deze bon krijg je
gratis spek bij een zakje snoep
van 2,50 euro.

Hollands Kaasmuseum

Dave Weij

Alkmaar op z’n bijzonderst
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Stedelijk Museum Alkmaar

Tegen inlevering van deze bon krijg je
bij bestelling van een kopje koffie de
tweede gratis.

David Peskens

WIN EEN
WEEKENDJE
KINGS-INN!

Lus naar Egmond aan Zee
73 – 33 – 32 – 31 – 30 Plevierenlaan, Egmond aan
Zee – Boulevard Zuid, Egmond
aan Zee – Boulevard Noord,
Egmond aan Zee – Nollenweg
1-182, Egmond aan Zee – 4 – 5
– 6 – terug naar startpunt 73.

2E KOPJE
KOFFIE
GRATIS

Afstappers

David Peskens

l

73 – 74 – 50 – Munnikenweg
57, Alkmaar – Munnikenweg 13,
Alkmaar – Stellingmolen,
Alkmaar – Herenweg, Oudorp
– 17 – 52 – 2 – 1 – 27 -82 – 62 –
61 – 58 – 80 – 81 – 77 – 78 – 50
– 74 – terug naar startpunt 73.
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Maak kans op een weekendje weg
voor twee personen in Alkmaar en
slaap in het bijzondere Kings-Inn
Hotel, een voormalig kaaspakhuis.
Het boutique hotel met brasse
rie is prachtig gesitueerd aan de
gracht, in het centrum van de
stad. Meer informatie vind je op
kings-inn.com/nl. Meedingen naar
het gratis weekendje Alkmaar?
Ga naar alkmaarprachtstad.nl/
fietsactief

Hollandse kaas is geliefd
over de hele wereld, maar
waarom eigenlijk? Je ontdekt
het in het Hollands Kaas
museum in Alkmaar.
kaasmuseum.nl


GRATIS
GEBAK
25%
KORTING

Fluisterstil

Leuk ter afwisseling van het
fietsen: even het water op
met een fluisterbootje. Je
hoort alleen het kabbelen
van het water, dé manier
om van de prachtige Eilands
polder te genieten.
hetouweland.nl

De Kleine Haag

Tegen inlevering van deze bon krijg je bij
bestelling van een kopje koffie een
gratis tiramisu of cheesecake.

Museummolen

Tegen inlevering van deze bon krijg je
25% korting op de entreeprijs (normale
prijs: 4 euro).
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Pluim

Stedelijk Museum Alkmaar

Een van de oudste musea van het land!
Met een mooie expo over de Victorie:
Alkmaar was de eerste stad in de
Nederlanden die een belegering van de
Spanjaarden wist te doorstaan.
stedelijkmuseumalkmaar.nl

Eetcafé Pluim is ideaal voor koffie met
gebak, lunch, borrel of diner. Op de
menukaart komt kip vaak voor in diverse
soorten en maten, en uit alle
windstreken.
eetcafepluim.nl

2E KOPJE
KOFFIE
GRATIS

GRATIS
KAART

FietsActief-aanbieding

FietsActief-aanbieding

Snoepwinkel Bram & Aagie

Nic Jonk Museum & Beeldentuin

In het woonhuis van Bram & Aagie
vind je een prachtig, klein, authentiek
snoepwinkeltje, gerund door de oudste
kleinzoon van de naamgevers. Hun
levensverhaal leest als een roman.
bramenaagie.nl

Museum Nic Jonk in Grootschermer
opende in 1965. Nu, dik 50 jaar later, is
het een unieke plek, waar kunst en
natuur met elkaar samengaan.
nicjonk.nl

€ 1,50
ENTREE
KORTING

GRATIS
SPEK


FietsActief-aanbieding
Museummolen

In de 17e eeuw maalden 52 molens
de Schermer droog. De Museummolen is
een van de overgebleven molens. Leer
hoe deze werkt en men er woonde.
museummolen.nl

25%
KORTING
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FietsActief-aanbieding
De Kleine Haag

Gezellig restaurant met een traditionele
keuken waar met verse, en zoveel
mogelijk biologische, duurzame en/of
fair trade producten wordt gewerkt.
dekleinehaag.nl

De fiets
blijft staan
Alkmaar is meer dan
de kaasmarkt. De
historische gebou
wen, hofjes en grach
ten maken het een
enorm veelzijdige
stad. Zin om het cen
trum te verkennen?
Laat dan de fiets
even staan en loop
een van de winkelroutes van Alkmaar
Prachtstad. De Oude
Stad-route leid je
langs mooie oude
straatjes en bijzon
dere winkels. Ga van
start bij Living Roots,
een lunchroom met
woonwinkel op de
Mient, met terras
aan het water. De
taartjes zijn er heer
lijk! Lunchen doe je
bij Groenlokaal, met
stadsplantenwinkel
en B&B. Echt is een
fijne hotspot bij het
Waagplein en de
kaasmarkt. Alles is
biologisch, huisge
maakt, vers en lekker!
Eindig op een van
de twee prachtige
terrassen van Bistro
Bar de Buren. Eentje
is overdekt, de ander
is op de Gewelfde
Stenenbrug, met uit
zicht over de Mient.
alkmaarprachtstad.nl
restaurant-deburen.nl
livingroots.nl
groenlokaal.nl
echtfood.nl

GRATIS
GEBAK
Nee echt,
dit is Echt

streekfavorieten

Landelijk shoppen

Glamping

Mooie landelijke woonwinkel in het
historische centrum van De Rijp:
Woonwinkel De Huiskamer.
woonwinkeldehuiskamer.nl

Luxe hoor, die lodgetenten van het
kleinschalige Qurios
Egmond aan Zee.
Met goed uitgeruste
keuken, gezellige
woonkamer en een
complete badkamer.
Begin je dag goed
met verse broodjes.
Fietsverhuur is op
het park. qurios.nl

Stadsstrand De Kade vind
je op de Noorderkade op
Overstad, het nieuwe stads
gebied van Alkmaar. Origineel:
huur er een barbecue,
compleet met picknicktafel!
stadsstranddekade.nl

Overdiep.com

Strand in de stad

Pontjesroute

Doen: de Pontjesroute
rondom het Alkmaar
der- en Uitgeester
meer, door Graft en De
Rijp vanuit Castricum.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl

IJkpunt

In het Victoriepark vind je
’t IJkgebouw: een super
adresje voor de zomer,
met het terras aan het
water. ijkgebouw.nl

Avondconcerten

Tip: Zomeravondcon
certen in de Grote Kerk
van Alkmaar. Een sfeer
volle serie concerten op
woensdagavonden tussen
10 juli en 11 september.
grotekerk-alkmaar.nl
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B&B Pakhuys De Rijp

Pakhuys De Rijp is een prachtig gerenoveerd rijksmonument
in het pittoreske dorpje De Rijp. Een B&B met de grandeur van
een boutique hotel. Heel fijn daarbij: de ruime tuin met terras
en loungevlonders aan het water. pakhuysderijp.nl

Begon onze Gouden Eeuw toen
Alkmaar de belegering van de
Spanjaarden doorstond? In het
Stedelijk Museum Alkmaar zijn
zeventiende-eeuwse topstukken
uit het hele land verzameld.
stedelijkmuseumalkmaar.nl

Mike Bink

Het begin van de victorie

Mike Bink

0

Uit de buurt

Fijn terras op weg
naar het strand is
Natuurlijk Egmond,
met ambachte
lijke producten
van boeren uit
Noord-Holland.
Er zijn ook mooie
appartementen.
natuurlijk-egmond.nl
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Word nu abonnee
KIES JE KORTING!
9x FietsActief € 35,-

ROUTEK A ARTEN

AFSTAPADRESSEN

FIETSTESTS
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PRAKTISCHE TIPS
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ALLE WEGEN LEIDEN
NAAR LANGE JAAP

KOP VAN NOORDHOLLAND
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4x FietsActief € 20,-
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STOPT AUTOMATISCH

TIP: STEDENTRIP PER FIETS
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VAN VERZEKERING TOT HIPPE HELM

VEILIGHEID VOOROP

MECKLENBURG-VORPOMMERN
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+
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3x FietsActief € 17,50
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8%

DE NATUURLIJKE
RAND VAN DE
RANDSTAD

KORTING

PROEFRIT

Als abonnee krijg je
exclusieve toegang tot het
online route-archief van
FietsActief t.w.v. € 14,95

HOLLANDSE
KUNST IN CLOSE-UP
ZIJ ZIJN OP WERELDREIS
HYBRIDES ARTISTIEKE VELUWEROUTE JIJ FIETST MEE VIA YOUTUBE

Ga naar fietsactief.nl/alkmaar2019
of bel 085-888 5650 (ma-vr 9.00 - 17.00 uur)
De aanbieding is geldig tot en met 31 december 2019. Kortingen worden berekend o.b.v. de gemiddelde
winkelverkoopprijs van € 6,36. Na de actieperiode geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Het proefabonnement
stopt automatisch. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op FietsActief.nl.

