
FIETSROUTES M.B.V.KNOOPPUNTEN 

Pontjesroute ,( niet alle pontjes zijn het hele jaar in de vaart)Lengte ca. 48 km. 
Inkorting 21 km. 

  23-99-22-21-20-24-84-87-88-89-59-60-61-62-58-57-56-55-54-19-18-21-22-99-
23.Inkorten?dan vanaf 84 naar 85-38-37-36-99-23. 

Indien pontje bij nr.  87 niet gebruikt kan worden iets omrijden dan 87-90-91-
88-89 enz. 

Rondje Heiloo/Limmen. 

23-15-25-29-30-31-32-33-34-27-26-17-18-21-22-99-23 = ca.40km.  Alternatief: 
23-99-22-21-18-17-26-27-34-99-98-55-54-19-18-21-22-99-23 = ca.32,5 km. 

ZAANSE SCHANS 

Heen en terug zelfde route = 32km.totaal 

23-99-36-37-38-66-68-73 terug 73-68-66 enz. tot 23. Alternatief terug 73-94-
92-91-90-86-85-38-37-36-99-23 = 39km. Totaal 

IJMOND route totaal 48km. 

23-35-42-1-2 nu kiezen of met de velserpont naar overzijde Noordzeekanaal of 
via de sluizen naar IJmuiden. Eerste keuze volg naar nr. 3 dan 4-95-98-11 pont 
Buitenhuizen over dan 10-99-7-8-39-38-37-36-99-23 

Via sluizen kies voor nr. 96 dan 34-4-3 enz. tot 23 of na de sluizen via de oever 
van Noordzeekanaal richting Velserpont. Dan 2-1-42-35-23. 

Inkorten kan ook dan via de sluizen naar IJmuiden en via de Velserpont weer 
terug. 

RONDJE UITGEEST/AKERSLOOT  ca. 31 km. 

23-99-22-21-20-19-54-55-98-99-34-27-26-17-18-21-22-99-23 

Naar Bergen aan Zee  HEEN ca. 19,8 km. 

23-15-25-29-30-31-4-5-8 

Naar Bergen Binnen (dorp dus)  ca. 18,3 km  HEEN 

Eerst naar Station Castricum dan nr. 16-15-25-29-30-31-4-5-7-49 

Beeckesteinroute  ca. 40 km 



23-35-42-1-2 velser pont over 3-4-5-34 nu kiezen kort retour 4-3-2-1-42-35-23 
of via Spaarndam  6-5-7-39-3-2-1-42-35-23 = 14,5 km om. 

Naar  ALKMAAR via Castricum-Limmen en Heiloo ca. 20 km heen via de rechte 
weg 16 km. 

23-99-22-21-18-17-26-27-34-33-73 even om dan na 27-28-32-33-73 

Rondje duinen 

Naar Wijk aan Zee  23-35-34-97  = 8,5 km heen 

Door naar de Noordpier en de expositie Beelden van Staal  volg nr.96 richting 
Noordpier is wel ruim 6km heen en 6km terug . er vaart in de lente en 
zomermaanden een fietspontveer over naar de overzijde van het 
Noordzeekanaal. Dienstregeling hangt in de gang tussen heren en dames 
sanitair. 

Duinen richting Castricum aan zee en Egmonden 

35 is duin ingang bij Patatoloog-34-14-25-29-30 = 15,6 km heen 

Of 23 is ingang Geversduin -15-25-29-30 = 13,5 km heen  . Rondje kort om 
Castricum  23-15-16-22-99-23= 13,8 km 

POLDER ROUTES 

23-99-36-41-6-7-8-39 dan kiezen  of verder via 40 -37 -36-99-23= 23km 

Of 38-37-36-99-23= 23,5 km. 

Ronde Westzaan Nauerna     heen en terug   40 km 

23-99-22-21-20-24-84-85-86-90-63-68-69-67-65-9-8-39-40-37-36-99-23 

Naar pont Buitenhuizen en via Velserpont weer terug 

23-99-36-37-38-39-8-7-99-10  of 8-9-99-10 of via Nauerna  8-9-65-67-10 pont 
over  11 -98-95-3 pont velsen over 2-1-42-35-23 

36 km  via nauerna  39 km. 

Klein rondje polders 23-99-36-41-6-7-8-39-38-37-36-99-23 =   22 km 

 

 

 



 

 

 


