
  
 
 

 

Alkmaar 
stadswandeling 

 
Lengte: 4,0 km 

Start- en eindpunt:  
het Waaggebouw aan het Waagplein 

 
Duur: 120 minuten 

 

Er kan zoveel meer dan je denkt 
 

 
 
  

Eindoordeel wandeling, 

horecagelegenheid en 

mindervalidentoilet:  
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Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

Deze wandeling is een verkorte versie van de Stadswandeling Alkmaar. De volledige 
beschrijving is te koop via de VVV Alkmaar. Kleine ijzeren kaaspunten op de grond geven 
de richting van de looproute aan.  
 
Bezienswaardigheden langs de route: 

1. Het Waaggebouw stamt uit rond 1390 en was oorspronkelijk een gasthuis voor de 

opvang van arme reizigers en zieken. Hier bevinden zich de VVV en het Hollands 

Kaasmuseum. Alkmaar staat wereldwijd bekend om zijn kaasmarkt. De markt wordt 

gehouden van april t/m september op vrijdagochtend van 10 tot 13 uur. Ga aan het 

eind van het plein over de ophaalbrug (Voordam). 

2. In het pand met de muurschildering aan de overkant van de gracht zit het 

Biermuseum. Het is gevestigd in een voormalige brouwerij uit de 17e eeuw. Neem 

de eerste rechts (Dijk) en ga over het water rechtsaf naar de Kooltuin. 

3. Stop even op de brug. Het huis met de houten gevel aan de overkant rechts, is het 

Huis met de Kogel. In 1573 werd Alkmaar belegerd door de Spanjaarden. Een 

kanonskogel vloog door het raam van het huis van mandenmaker Jan Arendszoon. 

Van de zeven aanwezigen raakt niemand gewond. Ter nagedachtenis aan dit wonder 

werd de kogel op de gevel aangebracht. 

4. Ga na de brug links (Luttik Oudorp). Direct na de brug staat aan de overkant van de 

gracht het Huis met de Schopjes; een prachtig pand uit 1609 met een van de 

mooiste trapgevels van Alkmaar. De gevelsteen herinnert aan de tijd dat dit het 

onderkomen was van de Alkmaarse koekenbakkers. Ga bij de volgende brug rechts 

naar de Sint Annastraat en dan rechts naar Fridsen.  

5. Links achter de huizen 35 tot 39, bevindt zich de Remonstrantse Kerk, een schuilkerk 

uit 1658, verstopt achter een houtenpoort met de letters R en K. De kerk heeft een 

prachtig interieur, met een houten tongewelf en rondom galerijen. Ga aan het eind 

links (Mient). 

6. De huizen met de mooie gevels zijn van rechts naar links: de Zijdeworm, de Kroon en 

de Leeuwenburg. Deze rijk versierde panden zijn rond 1700 gebouwd. De leeuwen 

van de leeuwenburg staan met hun achterwerk richting het Alkmaarse stadswapen. 

Dit kwam omdat de bouwer van het pand kwaad was omdat hij naar zijn zin te lang 

moest wachten op een bouwvergunning. Ga aan het eind linksaf naar de Vismarkt. 

7. Al in de 16e eeuw had Alkmaar een Vismarkt. De zoetwatervis werd vers gehouden 

in gevlochten korven in de gracht. Op het dak prijken beelden van de visser en de 

visvrouw. Op marktdagen was hier vroeger een ooievaar aanwezig die het visafval 

opat. Hij was in dienst van de gemeente en had een heuse ambtsketen om de nek 

8. Ga voorbij de Vismarkt rechts over de brug en via de Kapelsteeg rechtsaf (Laat) en 

links (Hofstraat). Hier bevindt zich de Kapelkerk uit ca. 1500 die in 1760 grotendeels 

verwoest werd door een brand. 



 

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

9. Op Hofstraat 15 stond vroeger het huis van een van Alkmaars meest interessante 

inwoners: Cornelis Drebbel. Hij was o.a. de uitvinder van de kwikthermostaat en de 

samengestelde microscoop. Van 1808 tot 1942 was het pand in gebruik als 

Synagoge.  

10. Ga linksaf de Oudegracht op en volg deze tot de 2e brug. Ga hier rechts en meteen 

weer rechts langs het water terug. Op nr. 45 ligt het Wildemanshofje; een van de 

sfeervolste hofjes van de stad. Hier woonden oudere dames van verschillende 

gezindten, die eerlijk, vredelievend en uit Alkmaar afkomstig moesten zijn. Zij 

dienden ongehuwd of weduwe te zijn en af te zien van ‘alle verkering met mannen’.  

11. Ga links naar de Baangracht, de Trapbrug op (het smalle paadje links leidt er omheen 

en is rolstoeltoegankelijk) en neem het voetpad naar de stadswallen. Op de kruising 

met de Ritsevoort staat de Molen van Piet. De molen dankt zijn naam aan de familie 

Piet die hem al enkele generaties beheert. Vroeger stonden op deze wallen wel tien 

molens. Ga rechtsaf naar de Ritsevoort. 

12. Aan Ritsevoort 2 ligt het Hofje van Splinter. Open om er te komen de groene houten 

deur, ga door het overdekte gangetje en open de 2e deur. Het hofje is opgezet voor 

acht ongehuwde vrouwen van goede familie die tot de armoede waren vervallen. 

Nog steeds wonen acht ongehuwde vrouwen op dit prachtige plekje. 

13. Ga linksaf de Lindegracht op en aan het eind rechts naar de Geest. Bij de 1e zijstraat 

links (Kanisstraat) staat het Oud Huis dat stamt uit 1540. Het is een eenvoudige 

burgerwoning met een voor de tijd kenmerkende pui met kleine ruitjes. Ga het eind 

rechts naar de Gasthuisstraat en vervolgens rechtdoor naar het Canadaplein.  

14. Hier bevindt zich het Stedelijk Museum Alkmaar; de plek om de geschiedenis van de 

stad en de omgeving te leren kennen. Het museum is goed toegankelijk voor 

mindervaliden en beschikt over een mindervalidentoilet. Ook Theater de Vest 

(Canadaplein 2) beschikt over een mindervalidentoilet. 

15. Aan de noordzijde van de kerk staat het beeld van een man met een polsstok. Dit is 

Maerten Pieterzoon van der Mey, die tijdens de strijd tegen de Spanjaarden enkele 

in zijn polsstok verborgen brieven uit de belegerde stad wist te smokkelen. Daarin 

werd verzocht het lage land rondom de stad onder water te zetten. Dat gebeurde en 

de Spanjaarden sloegen op de vlucht. 

16. De grote Sint Laurenskerk is trots op het wereldberoemde Schnitgerorgel. Nog 

steeds komen organisten uit de hele wereld tijdens speciale concerten naar de stad 

om het orgel te bespelen. 

17. Ga rond de kerk naar de Langstraat. Onder de trappen van het Stadhuis zitten twee 

raampjes; links zaten ter dood veroordeelden en rechts overige gevangen. 

Tweemaal per jaar kwam de beul de vonnissen voltrekken, wat een groot en 

gruwelijk volksspektakel was.  

18. Links naast het Stadhuis staat een pand met een prachtige erker dat zijn naam 

ontleend aan de herberg die hier gestaan heeft: het Moriaanshoofd. 
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19. Ga linksaf (van de Boschstraat) en rechtsaf naar de Gedempte Nieuwesloot. Op de 

plek van dit Hof van Sonoy met zijn opmerkelijke toren lag vroeger het St. Maria 

Magdalenaklooster. Vermoedelijk had de toren de functie van uitkijktoren. Ga 

rechtsdoor naar de Magdalenenstraat en de Waag. Hier eindigt de wandeling. 

Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet  

IJssalon IJsplein (Canadaplein 11) is getest en goed rolstoeltoegankelijk. Daarnaast zijn er 

volgens de VVV nog 3 restaurants met mindervalidentoiletten: King’s Inn (Koningsstraat 

6), Steak (Doelenstraat 25) en Mojo's (Houttil 18). Deze gelegenheden zijn echter niet 

getest op toegankelijkheid. 

Parkeergelegenheid 
Volgens : https://alkmaar.parkeerservice.nl/gehandicapten/gehandicapten-parkeren/ 

kunnen houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart in Alkmaar op straat gratis 

parkeren op speciale gehandicaptenparkeerplaatsen, betaald-parkeren-plaatsen en 

vergunninghouder-plaatsen. Bij het parkeren is het gebruik van een parkeerschijf verplicht 

en moet de kaart zichtbaar achter de voorruit liggen. Er geldt dus een maximale 

parkeerduur. In de binnenstad is dat drie uur. Op sommige plaatsen geldt een kortere 

parkeerduur. Daar geldt de maximale parkeerduur die vermeld is op de onderborden.  
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