
 

 

Stoeptegelroute ROOD – 5 km – Oudorp (Alkmaar) 
Gaat u de 5 kilometer lange ‘rode’ stoeptegelroute van Alkmaar Sport lopen, die u door Oudorp leidt? Gebruik 
dan deze beschrijving ter ondersteuning bij het volgen van de route. Wij gaan uit van het opstartpunt bij de 
Noorderkade in Alkmaar. Uiteraard kunt u zelf uw eigen startpunt kiezen, op een willekeurige plek langs de 
route. De rode opvallende stickers die de route aanwijzen zijn bevestigd op stoepen en fietspaden. Loop voor 
een ieders veiligheid altijd op een veilige plek en houd u aan de huidige COVID-19 maatregelen. Dan kunnen we 
allemaal op een veilige én gezellige manier aan onze gezondheid blijven werken! 
 

Wandelinstructies    
 

 Start bij de Noorderkade  
o Let op! Tijdelijk ligt er geen sticker op de Noorderkade i.v.m. werkzaamheden! 

 Loop richting de Friesebrug 

 Ga over het fietspad onder de Friesbrug door de Randersdijk op 

 Rechtsaf ri. Eilandswal  

 3e straat linksaf ri. Heiligland, ga tussen de betonnen palen de brug over 

 Bij nummer 40 linksaf ri. Oudorperdijkje 

 Linksaf ri. Edisonweg, neem hierbij het voetpad aan de linkerkant 

 Bij stoplichten rechtsaf de Edisonweg oversteken en dan linksaf oversteken de Rijnstraat op 

 2e straat rechtsaf ri. Waalstraatpad, tot eind over de brug lopen 

 Linksaf ri. Strandwalpad 

 Linksaf ri. Dommelstraat 

 Bij Wijkcentrum de Oever oversteken naar de Runmolen 

 Bij Krijtmolen links over de brug richting Oudorperplein, loop langs de AH , De bakker en de 
bibliotheek 

 Rechtsaf ri. Dintelstraat, voetpad rechts aanhouden 

 Rechtdoor ri. Manenbrug 

 Rechtsaf ri. Zwijnsmeerpad, over de brug 

 Linksaf ri. Munnikenweg, houd hier het voetpad links 

 Linksaf ri. Gravenweg 

 Linksaf ri. Manenburg 

 Eerste weg rechts over de brug naar Gravenwegpad 

 Volg het Gravenwegpad  

 Aan het einde rechtsaf, ga over de brug naar de Scholeksterstraat 

 Rechtdoor ri. Ooievaarstraat 

 Einde linksaf ri. Frieseweg, neem het parallel pad links van de Frieseweg 

 Bij zebrapad oversteken en loop langs Middelbeek terug naar het startpunt op de Noorderkade 


