Rondje Egmond aan Zee
De route met 5 duintrappen (groen) is ± 5,5 km. Met alle
soorten ‘wielen’ slaat u die over. Dan is het ± 4,5 km.
Rondje Egmond en bijna alle bezienswaardigheden steunen op het werk van vrijwilligers. Dikwijls is de toegang
gratis, maar een kleine bijdrage is altijd welkom.
> = vervolg de weg aan deze zijde

1. Vuurtoren Jan van Speyk (1835)
Boulevard de Vassy.
*Bezoek via KNRM (7) en groepsbezoek
Start voor de leeuw, voetpad omlaag

Straatje t.o. museum, Marinestraat linksaf tot einde, Voorstraat linksaf en voor rest. ‘Çhill’ rechtsaf de Smidstraat in

11. Outheytkamer Smidstraat 6 Bric-à-brac en historie
Smidstraat uitlopen, Parallelweg rechtsaf, klein stukje
Bergstraat, Vinkenbuurt rechtsaf

Terug naar de Voorstraat > tot stoplichten.
Ga niet het fietspad op maar steek rechtdoor de Sportlaan
over en dan op het voetpad linksaf

21. *Uitkijktoren. Voor een weids uitzicht: ga na ± 40 m.
over de volgende zebra terug. De duintrap naar de toren is
verscholen tussen de bomen. Daarna terug het zebrapad over.

12. Vissershuisjes, dorpskern

> Volg het voetpad met de bochten mee ( > tot 26)

Noorderstraat linksaf tot de kerk en dan Voorstr. linksaf

Aan de overkant te zien: 21a en 22 Ga event. heen en terug

13. Oud-Katholieke kerk (1885) Voorstraat 110,

21a Microben ooit door Louk van Meurs gemaakt voor

Elke maandag in juli en aug. 20.30 u. orgelconcert met schaalcollecte. Welkom als de deur open staat: www.egmond.okkn.nl
Oversteken naar de Zuidzijde van de Voorstraat

het gebouw van de Keuringsdienst van Waren in Alkmaar.

22. Voormalige visrokerij van de familie Dekker
Tegenover jongerencentrum ’De Wal’.

2. Jaepie Jaepie (beeld van redder)

14. Eymaplein elke donderdag markt tot ± 13.30 >

3. Nijntjeboot

Voor de Vissuper rechtsaf tot einde, linksaf langs

> Het voetpad stopt voorbij het stoplicht. Hier de zebra
over en na ± 220 m. via de volgende zebra weer terug. >

15. Gejut jutterskunst www.gejut.nl

Drie voorm. kinderkoloniehuizen zijn te zien aan de duinkant:

via de Schinkelstraat , de Voorstraat oversteken naar de

23. Humaniversity (Voorm. St. Jozef 1927)

16. Nederlands Hervormde Kerk (1746) t.o busstation.

en na ± 400 m.

4. De Werf (hoofdstrandafgang)
> parkeerterrein over langs duinkant

5. Egmonder Pinck (2007)Vrijwilligers bouwden replica
hist. zeilvaartuig. Soms is de Pinck naar een nautisch evenement. Woensdag , zaterdag 9 -12 u en zie 7 www.pinck.nl

6.*Duintrap ‘de Kronkel’ en terug via het zandpaadje
7. Maritiem Centrum: reddingboot (KNRM), Egmondse Reddingsbrigade (ERB) en de Pinck.
Open huis juli/aug. vrijdag 19 - 21 u. Hier kaartjes voor de
vuurtoren v.a. 18.45: € 4,-/ kind € 2,-. Oefening op zee: maart
t/m okt. di.19 u nov.t/m febr. za. 9.30 u. knrm.nl/egmond.
ERB strandpost onder de vuurtoren: reddingsbrigade.info
Zebra over > Trompenbergstraat uitlopen naar het

8. Pompplein Boekhandel Dekker & Dekker met VVV, Post,
duintoegangskaarten.

Langs Rest. Santiago de Zuiderstraat in >

9.*Torensduin Rechts naast museum
±100 m. omhoog, duintrap op en terug.

10. Museum van Egmond (1905)
Museum
Zuiderstr.7, 1/5 - 1/11 dagel. 14- 17 u +
Juni, juli, aug. woe 19 - 20.30 u
€ 4- / 4 - 18 € 2,- MJK. /donat. gratis
www.museumvanegmond.nl
Rondleidingen: tel. 072 506 4912
‘Egmondse vissersvrouwen’

Open kerk juli en aug. Woe 19 - 21 u. www.pkn-egmond.nl
Verder in de Trompstraat is op no 17 een agentschap v.d. VVV.

17. PostaanZee (2016) Voorstr. 82a. Gastvrij ontmoetingscentrum, Inloop, Info Rondje Egmond, folders, boeken ruilen,
activiteiten zie agenda. Vrijwillige bijdrage koffie/thee.
Ieder is welkom werkdagen 9.30 16.30 u. www.postaanzee.nl

24. Zwartendijk (1910) was tot 2001
Gemeentehuis van de voormalige gemeente Egmond. Nu appartementen net als:

25. Kerdijk (1907) naast het ’Oliepad’ met

Zwartendijk

een Joodse gedenksteen in het voetpad
voor nr. 42. (een z.g. Stolperstein)

Zebra over en bezoek:

> Aan het eind is de Boulevard, links af tot de duintrap

18. Prins Hendrik (1937)

26. Boulevard. Voor de hoge ‘Sterflat’ staat in de

Voorstraat 41, voormalig tehuis voor oud-zeelieden met maritieme uitstraling, nu zorginstelling.
Museum Prins Hendrik de Zeevaarder is dagelijks vrij te bezoeken van 9 -17u. na aanmelden bij de receptie.
Rondleidingen museum en gebouw: tel. 072 507 0000.
Het restaurant is open vanaf 8.30 u. Informatie: 088559-1350

27. ‘de Golf’, beeld GeertJan van Meurs >
28. Roeireddingboot beeld Louk v. Meurs
29. *Vuurtorenduin. Duintrap op, volg de

O Station Stoomtram (1904 - 1934) (no 19 voorm. R.K.
Kerk) Dit voormalige station wordt gerestaureerd tot een B&B.
> Oversteken en neem verderop de duintrap

20. *Vissersmonument WOI (1922)
Klim omhoog en aan de andere kant omlaag
Of vervolg de weg. Hier is ook de begraafplaats
en bij de Voorstraat een monument voor WO II

‘voortuin’ tussen het helm:

paadjes en ga aan de zeekant weer omlaag
Of verder langs de zeekant tot het beeldje

30. Derper Vrâauwtje Fabio Pravisani
Hier zwaaide ze met haar schort als het schip
voorbij kwam en de stoomfluit klonk. Hier
wachtte ze tevergeefs… Einde van uw ronde!
z.o.z 5 wandelingen voorbij het dorp.
2022 © c.kager.egmond@gmail.com (voor wijzigingen)

Oliepad

Rondwandeling langs alle bezienswaardigheden met openingstijden
4,5 - 5,5 km
U aangeboden door:

V

VI
In de duinen heeft u een duinkaart nodig. Een jaarkaart PWN loont al snel (Boekh. Dekker & Dekker)

IV *Egmondse Reddingsbrigade (ERB). Welkom op

Rondje Egmond met
meer informatie zie:

de strandpost onder de vuurtoren, juni t/m 1e week september 09.00 -18.00, reddingsbrigade.info en lifeguard app

museumvanegmond.nl

Noord. Dit pad leidt naar het strand en is vrij toegankelijk.

V Duinrand en bollenvelden, ook met ‘wielen’. Via de

postaanzee.nl

II *Bunkermuseum. Ingang en info ‘Oliepad’ bij Kerdijk.

Bloedweg daalt u af naar de Van Oldenborghweg, dan
rechts ± 750 m tot het parkeerterrein. Voor een vlakke rit
terug: volg de weg verder tot Egmonderstraatweg, links af.

historischegmond.nl

I *Pad over de zeereep. In het verlengde van Boulevard

mei t/m okt. eerste en derde zondag van de maand 11.00 16.00 Entrée € 2,50 / € 0,- www.egmond4045.nl

III *Zeedorpenlandschap met ruim 300 duinlandjes.
Ingang ‘Oliepad’ (25) met toegangskaartenautomaat.

VI *Uitkijkpunt Een duintrap v.a. bovenst. parkeerterrein (met toegangskaartenautomaat) leidt naar een uitkijkpunt en duinpaden die u weer thuis brengen.

huysegmont.nl
fve

