
VAREN
Het Verdronkenoord, het Luttik Oudorp, de 
Oudegracht, de Lindegracht… De Alkmaar-
se grachten lijken zo van een schilderij 
gesproken. De stad is dan ook heel goed 
te bewonderen vanaf het water. Elk uur 
vertrekt vanaf de Mient een rondvaartboot. 
En vergeet bij de lage bruggetjes niet te 
bukken! Wil je liever zelf door de grachten 
varen? Dat kan natuurlijk ook. Huur dan 
een bootje of supboard bij een van de 
bootjesverhuurbedrijven. Ook leuk: verken 
het buitengebied van Alkmaar met een 
fluisterbootje. Varen in de Eilandspolder is 
een echte belevenis!

www.alkmaarprachtstad.nl

HOFJES
In de verborgen hofjes van Alkmaar is 
het alsof de tijd heeft stilgestaan. Bij een 
bezoek aan de stad moet je zeker even bin-
nenkijken in het hofje van Splinter of het 
Wildemanshofje. Wil je meer weten over 
de grachten, hofjes en monumenten in Alk-
maar? Haal bij de VVV aan het Waagplein 
een boekje met een stadswandeling. Of 
sluit je aan bij een rondleiding met gids die 
je wijst op de mooie en verborgen schatten 
van de stad. 

MUSEA
Bij het Stedelijk Museum kom je meer te 
weten over de geschiedenis van Alkmaar. 
Ook de moeite waard: Biermuseum de 
Boom, het Hollands Kaasmuseum en het 
Beatles Museum. Tijdens het EK Wielren-
nen (7 t/m 11 augustus) kun je op het 
Waagplein tussen 12.00-19.00 uur een 
kijkje nemen bij het pop-up Wielermu-
seum. De focus ligt op Noord-Hollandse 
wielergeschiedenis met o.a. fietsen en 
truien van diverse wielerhelden.

FIETSEN
Ontdek de bezienswaardigheden in de 
omgeving van Alkmaar lekker op de fiets. 
Alkmaar ligt te midden van polders, natuur, 
duinen en strand. Geen wonder dus dat de 
stad het vertrekpunt is van zoveel mooie 
fietsroutes. Van een korte fietstocht naar 
zee tot een fietstocht door het mooie 
buitengebied met de pittoreske dorpjes De 
Rijp, Schermer en Graft. Ontdek hoe verras-
send Alkmaar en haar omgeving is. Tip: sla 
ook eens de FietsActief open: boordevol 
fietsroutes, leuke tips, bezienswaardighe-
den, interviews en acties.
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ALKMAAR

KAASMARKT
ELKE VRIJDAGOCHTEND 
EN DINSDAGAVOND
Een plein vol kaas, kaasdragers, kaasmeisjes 
en -jongens, marktmeesters en handelaars. 
Op de Alkmaarse kaasmarkt kijk je je ogen uit. 
Al honderden jaren wordt hier op dezelfde 
manier kaas verhandeld. 

OVERNACHTEN
IN ALKMAAR
Een weekendje Alkmaar is de moeite waard! In 
Alkmaar vind je hotels, appartementen, bed & 
breakfasts en andere accommodaties. Overnachten 
in hartje Alkmaar of middenin de polder: het kan 
allemaal.  
Kijk op www.alkmaarprachtstad.nl/overnachten 
voor een overzicht van alle hotels, B&B’s, campings, 
appartementen, unieke (groeps)accommodaties in 
Alkmaar. 

UITAGENDA
ZATERDAG & ZONDAG 
3, 4, 10, en 11 AUGUSTUS
ZOMER OP HET PLEIN
Canadaplein

Bekijk de volledige uitagenda op www.alkmaarprachtstad.nl

DINSDAG 6, 13 en 20
AUGUSTUS
AVONDKAASMARKT
Waagplein

VRIJDAG 9, 16 en 23 
AUGUSTUS
KAASMARKT
Waagplein

VRIJDAG 9, 16 en 23 
AUGUSTUS
KAASMARKTCONCERT
Grote Kerk

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
(T/M 18 AUGUSTUS)
SHOWMAN’S FAIR
De Hout

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
(T/M 1 SEPTEMBER)
KERMIS
Binnenstad

ZONDAG 25 AUGUSTUS
RONDE VAN OUDORP
Oudorp

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
LICHTJESAVOND
Binnenstad

WOENSDAG 7 AUGUSTUS
(T/M 11 AUGUSTUS)
EK WIELRENNEN + wielermuseum

ZONDAG 4 augustus 
en 1 september
LEEGHWaterdag
Schermer, Graft en De Rijp

Dinsdag 13 augustus
Lindegrachtconcert
Lindegracht / Koorstraat 

Woensdag 14 augustus
(t/m 18 augustus)
Gondelvaart Koedijk 
Koedijk

VRijdag 9 Augustus
(t/m 11 augustus)
Bike experience theo schilder
Paardenmarkt

ZONDAG 4 augustus
14:00 uur - Waagplein
opening EK wielrennen



WINKELEN IN ALKMAAR
Zin in een dagje winkelen? Dan zit je in Alkmaar goed. Alkmaar heeft al 
jaren een plek in de top 5 van beste winkelsteden van Nederland. Wij 
begrijpen wel waarom! In de smalle, karakteristieke straatjes van de Oude 
Stad is het heerlijk wandelen en winkelen. Het barst er van de knusse kof-
fietentjes, kleinere winkels en lokale boetiekjes. Denk aan Living Roots, 
Day Woman, Twin Arts en Sweets & Antiques.

In de Langestraat en de Laat kun je zeven dagen per week winkelen. Hier 
vind je de grote winkelketens als H&M, Zara, Primark en Costes. Naast de 
grote ketens kun je je winkelhart ook ophalen bij de vele kleine boetiekjes 
en originele winkels. Voor deze adresjes loop je gerust even om! Denk 
aan The Urbanista, TwentyoneWood, Summum Woman, What is Hip en Lou 
& Blue. Op alkmaarprachtstad.nl vind je leuke winkelroutes die je langs 
allerlei verschillende type winkels leiden. Shop bijvoorbeeld de leukste 
tweedehands parels met de ‘Vintage winkelroute’, verken de Oude Stad 
met de speciale ‘Oude Stad-route’ en ontdek alle fairtrade-winkels met 
de ‘Eerlijk winkelen-route’. Tijdens het EK Wielrennen zijn de winkels 
geopend op de reguliere tijden. 

Toe aan een hapje of drankje? Neem dan bij ’t IJkgebouw, Heeren van 
Sonoy of een van de tientallen andere terrassen wat lekkers. En vergeet in 
de Oude Stad geen overheerlijke fairtrade en biologische kom soep te be-
stellen bij Soepp. Alles wat je in dit knusse tentje ziet, is ook nog eens te 
koop. Wil je het ultieme strandgevoel in de stad beleven? Strijk dan neer 
bij Stadsstrand De Kade: een heerlijke plek om met het hele gezin van het 
zonnetje te genieten – en dat met de voeten in het zand! Tip: Met de Alk-
maarPas krijg je korting bij veel winkels, horeca en leuke activiteiten. Kijk 
voor meer leuke tips en hotspots op www.alkmaarprachtstad.nl/winkelen. 
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EVEN BIJKOMEN
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