NOORDHOLLANDTOCHT 2012
WALROUTE EN WISSELPLAATSEN VOOR DE
ESTAFETTEPLOEGEN
1. Vanaf het terrein van de roeivereniging rechtsaf, bij verkeerslichten rechtsaf, bij
volgende verkeerslichten linksaf de ringweg van Alkmaar op. Bij de 1ste afslag er
weer af bij de stoplichten linksaf over de brug en direkt weer bij stoplichten
rechtsaf, de N244 weg volgen richting Purmerend/Zaanstad.
2. Noord-Hollandskanaal volgen (water en roeiers aan de rechterkant).
3. Bij brug rechtsaf N 246 richting Zaanstad. Meteen rechts beneden bij de
parkeerplaats goede wisselplaats.
4. Terug naar de weg en de weg weer volgen (water aan de rechterkant). De
Beatrixbrug over.
5. Na 3e verkeerslichten afslag Uitgeest N 203, einde linksaf richting Zaanse
Schans.
6. Op een gegeven ogenblik zie je links een Opel garage met Shell station, hierna
linksaf (Curacaostraat) en dan weer rechtsaf en rechtdoor.
7. Het groene gebouw is de roeivereniging W.R.V. De Zaan. ( koffiedrinken en
wisselen)
8. Weer terug rijden naar de Curacaostraat, linksaf de autoweg op.
9. Bij de verkeerslichten linksaf richting Zaanse Schans/Purmerend.
10. Bij de verkeerslichten rechtdoor de Julianabrug over, rotonde rechtdoor,
volgende verkeerslichten linksaf.
11. In Neck bij groene brug wisselplaats.
12. Na 30 km zone rechtdoor richting Purmerend. Blijf richting Purmerend volgen.
13. Na brug over Noordhollands Kanaal bij verkeerslichten linksaf (wisselplaats).
14. Bij volgende verkeerslichten weer linksaf.
15. Meteen na de Beemsterbrug rechtsaf = fietsroute richting Oosthuizen
16. In Oosthuizen direct na de brug aan sb-wal is een wisselplaats
17. In Oosthuizen brug over, rotonde 2/3 rond, naar links dus.
18. Linksaf richting Oudendijk bij restaurant La Mère Anne.
19. Bij bruin eetcafé Les Deux Ponts, wisselplaats.
20. Richting Avenhorn, door plaatsje Grosthuizen.
21. T-splitsing linksaf richting Avenhorn, bij kruispunt rechtdoor Avenhorn in.
22. Kruispunt linksaf richting Ursem, dit is de Walingsdijk; eerste brug
Fenisserbrug linksaf over het water richting Oostmijzen naar Schermerhorn.
23. In Schermerhorn over de Zwetbrug links, achter de kerk, is een wisselplaats.
24. Schermerhorn uitrijden het water aan de rechterkant blijven volgen richting
Ursem.
25. De weg blijven volgen het water aan de rechterkant, Ursem voorbij rijden.
26. Aan de overkant van deVeldmanbrug in Rustenburg, Bij cafe Gouden Karper
wisselplaats.
27. Het water blijven volgen richting Oterleek.
28. In Oterleek rechtsaf de Hefbrug over, daarna meteen linksaf
29. Bij rotonde rechtsaf richting benzinestation BP
30. De rotonde ¾ nemen de weg volgen.
31. Over de ringweg van Alkmaar de weg naar beneden volgen bij verkeerslichten
linksaf 1ste rechtsaf , terug naar de vereniging.

