Fietsroute HORZOL (suggestie(s)
Vanaf Ossa over de Westdijk, aan het eind rechts en doorfietsen tot de bocht met de Spoorbrug.
Direct na de brug kunt u rechts; mooie zichtlocatie langs de kant of op de brug. Vervolg fietspad
langs het water richting Alkmaar. Direct na het benzinestation rechts het pad langs het water
volgen. Onder het viaduct door en het pad buigt naar links af. Vervolgens is er een keuze bij de
volgende afslag (waar je ook weer terugkomt als je de 51 km doet*).
* Voor de 35 km route rechtsaf volg borden Oterleek, Ursem en Heerhugowaard (zuid).
* Voor de 51 km route rechtdoor volg borden; Alkmaar – Purmerend en Akersloot - Heiloo, Haarlem. Daarna rechts
over het water, waarna met een bocht rechts en links weer het water gevolgd kan worden. Pad volgen en bij de
volgende grote (dubbele) Kraspolderbrug rechts volg borden; Alkmaar – Bergen.
Fietspad langs de Nieuwe Schermerweg volgen totdat u bij het Noord-Hollandskanaal en de Friesebrug komt. Net voor
de Friesebrug rechtsaf en eerste links de weg oversteken en links met de bocht mee en dan rechts aanhouden. Hier is
de Noorderkadebrug met (tussen)tijdwaarneming en controlepost. Vandaar stukje terug naar de Friesebrug en dan
links over de Frieseweg, tot het water. Voor de brug rechts de Molenkade op, volg bordjes; Heerhugowaard – St.
Pancras. Langs de molens de Zes Wielen. Aan het einde over de brug links, volg borden; Heerhugowaard – St. Pancras.
Net voor de tunnel rechts en weg oversteken naar parkeerterrein van Kolping Boys en achteraan rechts naar de ARZV.
Vanaf de ARZV weer de weg oversteken naar het fietspad en rechts de tunnel nemen. Na het verlaten van de tunnel
rechts, links weg oversteken, rechts weg oversteken en rechts borden Heerhugowaard volgen (en weer links) langs de
de snelweg het fietspad vervolgen omhoog naar de brug. Dan links borden; Heerhugowaard – Haarlem en weer links.
Vervolgens ben je weer op het fietspad van het Alkmaar – Kolhornkanaal en buigt naar links af. Daarna nu* de aflag
rechts, borden; Oterleek – Ursem – Heerhugowaard (zuid). Fietspad gaat naar links en onder de brug door afslag
rechts nemen borden; Park van Luna – Heerhugowaard – Poldermuseum – Oterleek – Ursem. Langs de weg via de
Huygendijk (weinig zicht) naar Oterleek en verder over de dijk (beter zicht) naar Rustenburg; brug/sluis/zichtlocatie.
Voor de sluis van Rustenburg gaat u linksaf, of vanaf de sluis rechts de Oostdijk op, water aan de rechterkant. Het
water blijven volgen en de dijk gaat na het spoor (rechts aanhouden) Berkmeerdijk heten deze volgen. Bij een splitsing
van het water links aan houden (bord Schagen 15 km) en Berkmeerdijk blijven volgen. Tot de volgende afslag, de brug
over (bord Schagen 13 km) en de Dijkweg volgen tot de A.C. De Graafweg en dan afslag links (bord Schagen 12 km)
langs de A.C. De Graafweg. Eventueel oversteken bij de brug Skarpetweg; zichtlocatie. Bij bermbordje 10,4 km de weg
overstekken en aan de andere kant vervolgen langs het water. Bij de brug kun je het water over naar de Irish Pub.
Vanaf de Irish Pub weer terug over de brug en naar (dubbele) kruising rechts en naar kruising met stoplichten. Hier
oversteken en rechts naar Waardijk. Hier splitst het fietspad en beide buigen af naar links. De binnenste draait door
naar links en gaat langs het water; de 35 km route en is de Waardijk. De buitenste gaat naar de brug richting Schagen
en komt bij het water van de 51 km route (bord 't Veld 2 km – Schagen 9 km) .
De 35 km route over de Waardijk gaat over in de Waardijk Noord en komt uit bij de brug en Roskamsluis van
Oudkarspel / Noordscharwoude, aan de overzijde is rechts de Buizerd. Vanaf hier het fietspad (bord Alkmaar 12 km –
Heerhugowaard 4 km) van de N242 het water volgen naar Ossa, bij de Westdijk rechts.
De 51 km route het fietspad van de N241 volgen richting Schagen. In het gehucht de Weel kunt u links naar de nauwe
brug kijken, terug naar de weg vervolgen naar Zijdewind en de rotonde 3/4 nemen, dan een brug (zichtlocatie). Niet
terug maar weg vervolgen over de Zandweg en het spoor kruisen rechts de Slootgaarderweg op (2de afslag).
Inde flauwe bocht naar links een kruising, voor mooie zichtlocatie naar rechts en weer terug voor vervolg, anders bocht
volgen en doorfietsen tot het eind en dan rechts de Ringvaartweg op. Bij de volgende brug is dit de Zutweg en
zichtlocatie. Weg vervolgen en eerste links de Woudmeerweg op richting Oudkarspel. Halverwege mogelijkheid om
heen en weer te gaan over de Speketersweg naar de brug. Daarna Woudmeerweg verder vervolgen.
Aan het begin van het dorp eerste links voor cafe de Knip (bord luizenknip). Dorpsstraat in en bij de kruising
Middenkookweg links voor zichtlocatie op de brug net voor de Allemanskerk en 2de brug.
Daarna terug en Dorpsstraat vervolgen tot de Spoorstraat en deze links ingaan voor het bereiken van de Buizerd
(horecagelegenheid / tijdscontrole / Roskamsluis).
Vanaf de Buizerd naar de provinciale weg en links (voor – over de brug) bord Alkmaar 12 – Heerhugowaard 4) dan
rechts aanhouden om het water te vervolgen over het fietspad richting Heerhugowaard.
Bij de Westdijk rechts naar Ossa.

