
 

 
Stoeptegelroute BLAUW – 5 km – Overdie (Alkmaar) 
Gaat u de 5 kilometer lange ‘blauwe’ stoeptegelroute van Alkmaar Sport lopen, die u door 
Overdie leidt? Gebruik dan deze beschrijving ter ondersteuning bij het volgen van de route. 
Uiteraard kunt u zelf uw eigen startpunt kiezen, op een willekeurige plek langs de route. De 
blauwe 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 
 

 Loop in Zuidelijk richting op de Kanaalkade 

 1e rechts de Pieterstraat in  

 Loop rechtdoor op de Houtil 

 Ga voorbij de Waag linksaf  

 Rechtdoor de brug over het Fnidsen in 

 Voorbij de Remonstrantse kerk rechtsaf de Annastraat in 

 Loop rechtdoor op de Zoutstraat 

 Loop rechtdoor op de Keetstraat 

 Linksaf de Oudegracht op 

 1e rechts Westerkolkstraat 

 Einde links, dan rechtsaf de brug over richting Vondelstraat 

 Bij 1e zebrapad linksaf de Hooftstraat in 

 1e rechts de Brederodestraat in 

 Aan het einde de brug over het park in 

 2e pad rechts 

 Bij de volgende kruising rechtdoor het fietspad volgen 

 Ga  voor Alkmaarsche Boys rechtsaf het Cuwaertpad op 

 Loop rechtdoor op de Camphuysenkade  

 Steek de Koelmanlaan over naar de Jan Brugmankade 

 Aan het einde rechtsaf de Lodewijk Velthemstraat  

 Aan het einde linksaf de Vondelstraat op 

 1e rechts over het zebrapad de Heiloordijk op 

 Aan het einde rechts de Mauristkade op 

 Na de brug links het voetpad langs het water volgen 

 Steek de Willem de Zwijgerlaan via het zebrapad over naar de Blekerskade 

 Aan het einde links de Nieuwlandersingel op 

 1e rechts de Ridderstraat 

 Steek De Laat  over naar het Payglop 

 3e linksaf de Magdalenastraat in  

 Einde rechtsaf de Gedempte Nieuwsloot op 

 Einde rechts de Kanaalkade op 

 1e rechts de Pieterstraat in  

 Loop rechtdoor op de Houtil 

 Ga voorbij de Waag linksaf  

 Rechtdoor de brug over het Fnidsen in 



 
 Voorbij de Remonstrantse kerk rechtsaf de Annastraat in 

 Loop rechtdoor op de Zoutstraat 

 Loop rechtdoor op de Keetstraat 

 Linksaf de Oudegracht op 

 1e rechts Westerkolkstraat 

 Einde links, dan rechtsaf de brug over richting Vondelstraat 

 Bij 1e zebrapad linksaf de Hooftstraat in 

 1e rechts de Brederodestraat in 

 Aan het einde de brug over het park in 

 2e pad rechts 

 Bij de volgende kruising rechtdoor het fietspad volgen 
 
 
 

 


