
Doortraproute   Start: Gemeentehuis Castricum  
Raadhuisplein 1 in Castricum (Noord-Holland)  
Rijrichting:  (tegen de klok in) 

..  = Fietsknooppunt

1. Start bij Gemeentehuis Castricum 

2. Ga vanaf het plein zuidoostwaarts naar 
Geesterduinweg 

3. Ga na 88 meter bij de T-splitsing links af,  
naam blijft Geesterduinweg 

4. Ga na 19 meter bij de zijstraat rechts af naar 
Nansenlaan 

5. Ga na 58 meter bij de zijstraat links af naar 
Albert Schweitzerlaan 

6. Ga na 204 meter op de kruising rechts af  
naar Dag Hammarskjöldlaan 

7. Ga na 255 meter bij de T-splitsing links af  
naar Rooseveltlaan 

8. Ga na 29 meter bij de zijstraat rechts af  
naar Asserlaan 

9. Ga na 187 meter bij de T-splitsing links af  
naar Martin Luther Kinglaan 

10. Ga na 151 meter bij de Y-splitsing schuin rechts 
naar Henri Dunantsingel 

11. Ga na 21 meter bij de T-splitsing links af 
naar De Bloemen 

12. Ga na 202 meter bij de zijstraat rechts af, 
volg de knooppuntenroute naar 18  

13. Ga bij 18  schuin links naar 19  

14. Ga bij 19  rechtdoor naar 54  

15. Ga bij 54  rechtdoor naar 55   

16. Ga bij 55  richting 98   

17. Ga bij 98  rechtdoor naar 99   

18. Ga bij 99  links af naar 26   

19. Ga bij 26  schuin links naar 17  

20. Ga bij 17  rechtdoor naar 16  

21. Ga bij 16  rechtdoor naar 22  tot in  
de Rensdorpstraat 

22. Aan het eind van de Rensdorpstraat recht-
door, u wijkt nu af van de knoop puntroute, 
naam wordt Jacob Rensdorpstraat 

23. Ga na 143 meter bij de Y-splitsing schuin 
rechts naar Cieweg 

24. Ga na 154 meter bij het kruispunt links af 
naar Dokter de Jonghweg 

Bezienswaardigheden
Dit is een afwisselende route 
tussen leuke dorpjes en prachtige 
natuur. In deze route komt u van 
alles tegen. De fietsers die deze 
route al gefietst hebben kwamen 
ogen te kort en ervoeren de route 
als positief verrassend, waarbij 
vooral de variërende omgeving erg 
gewaardeerd werd. Tijdens deze 
route is een kleine klim omhoog om 
de snelweg (A9) over te steken.

Ervaar het zelf, laat u positief 
verrassen en vergeet vooral niet te 
genieten van de prachtige natuur!

Opletpunten
Bij routepunt 18:
Kan druk zijn met oversteken,  
wellicht even afstappen.

Castricum 29 km
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25. Ga na 297 meter bij de rotonde links af naar 
C F Smeetslaan 

26. Ga na 95 meter op de kruising rechts af 
naar Raadhuisplein 

27. Kom na 66 meter bij het eindpunt van  
uw route (Gemeentehuis Castricum)

Horeca & Rustpunten
De eerste horecagelegenheid op  
de Doortraproute Castricum is  
Golf & Countryclub Heiloo na 99   
aan de Lagelaan. Hier kunt u genieten 
van het uitzicht onder het genot  
van een bakje koffie of thee en wat 
lekkers, of van een lunch of diner  
bij het restaurant. Als bij de 
Kennemerstraatweg links af gaat  
komt u bij Fletcher Hotel Heiloo,  
waar u ook bij ‘kwartje koffie’ een  
fijne koffie of thee stop kunt maken  
om even rust te pakken tussen het 
fietsen. Bij Stationsweg is aan de 
linkerhand diverse horeca in het 
centrum van Castricum.

Op de route vindt u verschillende 
rustpunten met bankjes waar u kunt 
genieten van de prachtige natuur die 
Noord-Holland te bieden heeft. Een 
heerlijke plek met prachtig uitzicht over 
het Alkmaarmaardermeer waar u de 
benen even kunt strekken of neer kunt 
strijken op één van de rustbankjes. 
Bij mooi weer gaat u hier ook zeker 
varende bootjes tegen komen.

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.

LEGENDA

..  Fietsknooppunt

1-2 Hier wijken we af van de fiets-
knooppunten. Dit verwijst naar het 
nummer in de routebeschrijving.
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Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en leuke 
fiets rondjes van 20-25 km voor senioren. 
De routes zijn mooi en groen. Ze gaan 
zoveel mogelijk over ruime paden, rustige 
wegen, overzichtelijke kruispunten en 
kennen weinig obstakels.

Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers 
van de Fietsersbond. Om te checken of 
fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, hebben tientallen oudere 
fietsers de routes getest. Komt u toch een 
fout of probleem tegen? Mail dan naar 
doortraproute@fietsersbond.nl.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

www.teamsportservice.nl


