Stoeptegelroute GEEL – 5 km – De Hoef (Alkmaar)
Gaat u de 5 kilometer lange ‘gele stoeptegelroute van Alkmaar Sport lopen, die u door De
Hoef 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
gele 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!
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Ga op de Kanaalkade ter hoogte van de Ringersbrug in Noordelijke richting
Blijf de Kanaalkade volgen tot de hoek Molenbuurt
Steek hier over naar het Bolwerk
Volg de gele pijlen op het Bolwerk
Loop achter de snackbar langs
Ga rechtsaf het Zevenhuizen op
Loop rechtdoor over de zebra naar het Scharlo
Steek de stoplichten over naar de Bergerweg
Volg het voetpad door de spoortunnel
Blijf op de Bergerweg lopen tot vlak voor de rotonde
Steek linksaf de zebra over
Na het zebra linksaf het voetpad
Dan na 40 m rechtsaf richting de Rembrandtstraat
Neem de 4e straat rechtsaf Frans Halsstraat
Aan het einde links af de Ruysdaelkade op
Einde rechts de van Ostadelaan op
Neem de rotonde driekwart de Jan de Heem straat in
De 3e straat links onder het tunneltje door
Aan het einde links en meteen rechts de Fritz Konijnlaan op
Steek aan het einde de Westerweg over en volg linksaf het voetpad
2e afslag rechts de Lamoraalweg in
Houd rechts aan op het Nassauplein en rechts aan richting Nassaulaan
Steekk aan het einde links de Nassaulaan over, en rechtsaf de zebra over de
Geestersingel
Loop over de brug steek over de Clarissenbuurt naar de Vrouwenstraat
Aan het einde linksaf het Ritsevoort op
Blijf deze volgen wordt Koorstraat en daarna Sint Laurensstraat
Aan het einde rechts de Gedempte Nieuwsloot volgen
Blijf doorlopen met de bocht naar links
Aan het einde komt u weer op het beginpunt Kanaalkade

