FIETSTOCHTEN

VERENIGING VRIENDEN VAN DE VOETVEREN
vertrek :

Castricum

Lengte : 37 km

Startpunt : station Castricum
Voor vaartijden, telefoonnummer en
mail-adres voor informatie, zie
www.voetveren.nl voor de volgende
veerponten:
- Akersloot – Schermerdijk (NH12)
- Spijkerboor – De Rijp (NH14)
- Knollendam – Starnmeer (NH15)
- Krommenie – Wormerveer (NH16)

LET OP:
Sommige veerponten varen niet het hele jaar
of niet op alle dagen.
Ook willen de tijden nog weleens wijzigen.
Wilt u zekerheid, bel dan vooraf de veerbaas op

Plaats

Km

Beschrijving

Castricum

0,0
0,1
0,4
1,1
1,2
1,8
2,7
3,4

Limmen

3,6
3,8
4,2
5,5
6,5
6,8
7,5
8,5

Vertrek station NS. Ga uit het station rechtsaf (Stationsweg)
Linksaf richting centrum (Dorpsstraat)
Bocht rechts, vervolg straat (Dorpsstraat)
Eind centrum kruispunt met verkeerslichten; rechtsaf (C.F.Smeetslaan)
Direct linksaf (Soomerwegh)
rotonde, rechtdoor (Soomerwegh)
Doorrijden tot buiten bebouwde kom. T-splitsing, rechtsaf (Zeeweg)
T-splitsing, links (eerst rechtdoor drukke verkeersweg oversteken, dan links
(Rijksweg)
Net na het tankstation schuin rechts terug (Uitgeesterweg)
Splitsing, rechtdoor (Uitgeesterweg)
Andere weg komt erbij, rechtdoor (Uitgeesterweg)
Splitsing, linksaf (Startingerweg)
Viaduct over autosnelweg A9 (startingerweg)
Kruispunt, rechtdoor (Startingerweg)
In de bebouwde kom steeds rechtdoor (Buurtweg)
Steeds rechtdoor door het dorp, einde bebouwde kom kruispunt, nog
rechtdoor (Hoogegeest)
Rechtsaf richting Purmerend (Hoornse laan)
T-splitsing, linksaf (Pontweg Noord)
Bij de dijk ligt aan de andere kant de pont
Overvaren met de pont
Na het overvaren even rechtsaf, hoofdweg oversteken, en de weg
onderlangs de dijk rechtsaf nemen (Westdijk)
Weg gaat over in fietspad onderlangs de dijk (Zuiddijk)
T-splitsing, rechtdoor (Zuiddijk)

Akersloot

9,3
9,6
9,8
9,9
10,2
11,8

13,0

T-splitsing van provinciale wegen. Rechtdoor (Zuiddijk)

In het geval de pont bij Spijkerboor niet vaart, is er hier een alternatief. Ga dan bij de T-splitsing van de provinciale wegen
bij km.13,0 niet rechtdoor, maar rechtsaf, de brug over. Dan 400 meter doorrijden, vervolgens rechtsaf langs het water,
onder de brug door en dan ca. 5 km de dijk langs het water volgen. De route kan dan worden vervolgd vanaf km.17,9.

West-Graftdijk

Oost-Graftdijk

Spijkerboor

13,7
14,1
14,2
14,3
14,4
15,2
16,3
16,6
17,8
17,9

O-Knollendam

21,5
21,6
22,1

W-Knollendam

22,4
22,6
23,0

Uitgeest

23,2
23,4
23,9
29,3
29,9
30,7
31,0
31,2
31,7
31,9
32,2
32,3
32,4
32,6
32,7
33,6

Castricum

35,0
35,3
35,5
35,6
36,1
36,6
36,8

T-splitsing, rechtdoor (Zuiddijk)
Linksaf dijk af, en onder viaduct door naar West-Graftdijk (Noorderstraat)
Net voor het sluisje rechtsaf (Sluiskade)
Weg gaat over in voetgangersbrug (even afstappen)
Na de brug links andere brug; volg fietspad langs water (Kanaaldijk)
Einde dorp, rechtdoor langs het Noord-Hollands kanaal (Kanaaldijk)
Bij begin dorp splitsing, schuin linksaf het dorp in (Oost-Graftdijk)
Bij de kerk even rechts terug naar de dijk, en dan de dijk weer linksaf
vervolgen (Kanaaldijk, later Kamerhop)
Bij kruispunt van waterwegen (waar de weg naar links draait) ligt de pont
Overvaren met de pont. Aan de andere oever linksaf de brug over.
Direct na de brug rechtsaf richting Oost-Knollendam (Oudelandsedijkje,
later Dorpsstraat)
Begin bebouwde kom, rechtdoor (Dorpsstraat)
Rechts ligt de zelfbedieningspont.
Overvaren met de pont. Aan de andere oever linksaf (Starnmeer dijk)
T-splitsing, linksaf (Provinciale weg), blijf aan de linkerkant van de
drukke weg fietsen over de brug
Direct over brug rechts onderdoor tunnel, rechtdoor (West-Knollendam)
Linksaf, volg weg langs het water (West-Knollendam)
Daar waar de weg (voor auto's) overgaat in een doodlopende weg, ga
rechtsaf de dam in het water over, en de weg oversteken. Volg het
fietspad (Molletjesveer)
Kruispunt, rechtdoor fietspad (Molletjesveer)
Aan het einde ligt het zelfbedieningsveer
Overvaren. Aan de andere oever rechtsaf fietspad op
Bij de molen bocht naar rechts. Vervolg het fietspad
Bij de jachthaven bocht links, vervolg het fietspad
Einde fietspad, weg rechtsaf (Lagendijk) richting Uitgeest
Bij de molen bord bebouwde kom Uitgeest, rechtdoor (Lagendijk)
Kruispunt rechtdoor (Sluisbuurt)
Onderdoor de autosnelweg A9 (Sluisbuurt, later Meldijk)
Einde weg, kruispunt, rechtsaf (Bonkenburg)
Kruispunt. Linksaf "doorgaand verkeer" (Populierenlaan)
Grote weg oversteken, rechtdoor (Populierenlaan)
T-splitsing, linksaf (Wiekenlaan) richting Castricum
Weg buigt naar rechts (Plevierstraat)
T-splitsing. Even rechts (Bessenerlaan), en direct weer links
(Sternstraat)
Einde Sternstraat rechts fietspad op, en direct linksaf fietspad richting
Castricum
Tunnel onder de provinciale weg, rechtdoor (Uitgeesterweg) richting
Castricum
Bij bebouwde kom 2x splitsing, links fietspad volgen (Uitgeesterweg)
Einde weg, T-splitsing rechtsaf (Heemstederweg)
Einde weg T-splitsing. Linksaf, direcht bocht naar rechts (Breedeweg)
T-splitsing, rechtdoor (Breedeweg)
2x T-splitsing. Eerste rechts, direct T-splitsing links, daarna bocht naar
rechts "doorgaand verkeer" (Breedeweg, later Verlengde Overtoom)
Einde weg in centrum van Castricum. T-splitsing, linksaf (Dorpsstraat)
Bij spoorlijn rechtsaf (Stationsweg) naar station NS (einde)

