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Evenementen in Alkmaar
vrijdag van september september, komen mensen vanuit de hele

hartversterkertjes en proeverijtjes tot je kunt nemen en spannende

wereld naar Alkmaar om te genieten van dit kleurrijke schouwspel.

en ontroerende tafereeltjes kunt aanschouwen. Het hart van De

In de maanden juli en augustus kun je ook op dinsdagavond op het

Rijp heeft door alle aankleding en sfeer het aanzien van een dorp

Waagplein terecht voor een speciale avondkaasmarkt. Uitleg en

rond 1900. Niet in de laatste plaats door de prachtige nostalgische

meer informatie is te verkrijgen in verschillende talen: Nederlands,

kleding waarin steeds meer bewoners en bezoekers van het

Duits, Engels, Frans en Spaans.

Midwinterfeest zich hullen. Komt dat zien, proeven en beleven!

Meer informatie www.alkmaarprachtstad.nl/kaasmarkt.

Het Midwinterfeest vindt om het jaar in december plaats.
Meer informatie: www.midwinterfeest-graftderijp.nl.

Kaeskoppenstad
Kaeskoppenstad brengt de prachtige Alkmaarse binnenstad terug
tot vlak na het Alkmaars Ontzet van 1573. Door dankbaar gebruik te
maken van het rijke historische decor van gevels, bruggen en
grachten, wordt tijdens Kaeskoppenstad in juni een deel van de
binnenstad teruggebracht naar de bewogen Middeleeuwen.
Meer dan 750 acteurs en figuranten laten je de 16e eeuw
herbeleven! Meer informatie: www.kaeskoppenstad.nl
Alkmaar Ontzet
1573. Nederland wil onafhankelijk van Spanje worden, maar de
Spaanse overheersers zijn het daar niet mee eens. Op 21 augustus
omsingelen ze Alkmaar, met het plan de opstandige stedelingen een
Foto: Annette van Dijk-Leek

lesje te leren. Maar, de Alkmaarders laten dat niet zomaar gebeuren.
Ze gooien kokende teer van de stadswallen en steken de dijken door,
net zolang tot de Spaanse soldaten op 8 oktober afdruipen. Bij

Welkom in Alkmaar! We heten je graag welkom in onze Prachtstad.

Leeghwaterdagen. Daarnaast is er rondom dit thema een podcast,

Alkmaar begon dus de Victorie en dat wordt nog elk jaar rondom 8

Alkmaar bruist, in alle jaargetijden. We zijn dan ook blij om zoveel

game en een app ontwikkeld over de fluisterende molens. Je komt

oktober gevierd, een feest voor Alkmaarders én niet-Alkmaarders.

bezoekers uit de hele wereld te mogen laten zien hoe mooi onze

meer te weten over de molens, het landschap en de bijzondere

2023 wordt een bijzonder jaar, dan vieren we 450 jaar Alkmaar

stad is. Laat je verrassen door het enorme aanbod winkeltjes,

ontmoetingen en verhalen van molenaars. Ook zijn er diverse

Ontzet. Hier wordt in 2022 en 2023 uitgebreid bij stilgestaan met

restaurants, musea en evenementen, in een geweldige historische

molenarrangementen. Kijk voor het hele programma op de website.

diverse evenementen.

setting.

Meer informatie: www.alkmaarprachtstad.nl/alkmaar-ontzet
Evenementenstad

Hoewel elk jaar een bezoek aan Alkmaar leuk is, heeft ieder jaar

Alkmaar is een echte evenementenstad. Bijna ieder weekend kun je

Warme wintermaanden

weer iets bijzonders. Hieronder vind je de tips die je niet mag missen.

wel een evenement bezoeken op het gebied van popmuziek, dans,

Binnen blijven zitten in de wintermaanden? Echt niet! Alkmaar

Let op: alles is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op

kunst, film, literatuur, theater of sport. En veel evenementen zijn nog

bruist, ook in de winter. Tijdens de donkere dagen worden er

dat moment gelden.

gratis ook! Denk aan de jaarlijks terugkerende evenementen als

allerlei toffe evenementen georganiseerd die je meegemaakt

Koningsdag, de Alkmaar City Run by night, Karavaan Festival, de

moet hebben! Dus kom van de bank af en geniet!

Het actuele, uitgebreide overzicht van evenementen, festivals en

Wandel4Daagse, Zomer op het Plein, Shopping Night en het Blues

tentoonstellingen vind je op

Weekend. Kijk voor de totale lijst op www.alkmaarprachtstad.nl/

Internationaal Straattheater

www.alkmaarprachtstad.nl/evenementen.

evenementen

In september beleef je het op straat in Alkmaar! Het Internationale
Straatfestival doet Alkmaar in het najaar aan met allerlei

Ode aan het Landschap

Kaasmarkt Alkmaar

In 2021 en 2022 vieren we met het thema Ode aan het Landschap

Tot ver over de landsgrenzen staat Alkmaar bekend als dé Hollandse

de schoonheid van het landschap in Noord-Holland. Kom naar

Kaasstad. Uit historische stukken blijkt dat Alkmaar in het jaar 1365

Midwinterfeest De Rijp

Noord-Holland, waar we leven met het water en altijd weer inventief

al een kaasweegschaal had. De stad heeft daarmee de oudste

Het decor van het Midwinterfeest is het altijd pittoreske en

met het landschap omgaan. Ontdek de droogmakerijen in het Land

kaasmarkt van Nederland. Op de vrijdagen in het kaasmarktseizoen,

monumentale centrum van De Rijp, dat voor de gelegenheid

van Leeghwater tijdens een mooie fietsroute of tijdens de

dat loopt van de laatste vrijdag van maart tot en met de laatste

prachtig in Kerstsfeer is gebracht en waar je in de smalle straatjes

4

spectaculaire acts.
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Waarom Alkmaar
Alkmaar Ontzet

Winkelen

Veruit de belangrijkste datum in de geschiedenis van Alkmaar is 8

Alkmaar is in oktober 2017 door reissite Zoover uitgeroepen tot leukste

oktober 1573. Dit is de dag dat de dappere Alkmaarders het Spaanse

winkelstad van Nederland. Wij begrijpen natuurlijk wel waarom! In de

leger versloegen in de 80-jarige oorlog. Het beroemde ‘Huis met de

smalle, karakteristieke straatjes van de Oude Stad is het heerlijk

kogel’ in de Appelsteeg herinnert nog aan de hevige strijd. Elk jaar wordt

wandelen en winkelen. Het barst er van de knusse koffietentjes, kleinere

op en rond 8 oktober de Alkmaarse overwinning gevierd tijdens

winkels en lokale boetiekjes. In de Langestraat en de Laat vind je de

‘Alkmaar Ontzet’.

grote winkelketens.

Bij Stedelijk Museum Alkmaar, één van de oudste stadsmusea van

Evenementen

Nederland, kom je meer te weten over de roemrijke geschiedenis van

Alkmaar heeft het hele jaar door een bruisend stadshart waar allerlei

Alkmaar. ‘De Gouden Eeuw’, ‘Victorie!’ en ‘Portret van Alkmaar’ belichten

evenementen worden georganiseerd voor zowel bewoners als

de roemrijke stadsgeschiedenis. Ook leuk: boek bij de VVV aan het

bezoekers. Denk aan het beroemde Kaeskoppenstad waarin een deel

Waagplein een stadswandeling met gids en ontdek de prachtige

van de binnenstad wordt teruggebracht naar de bewogen

geschiedenis van Alkmaar.

Middeleeuwen. Of het Internationaal Straattheater met spectaculaire
acts op straat. Het najaar luiden we natuurlijk in met Alkmaar Ontzet en

Een rijke geschiedenis

we sluiten het jaar af met de Warme Wintermaanden.

In Alkmaar kloppen we ons niet snel op de borst. De stad is zoals die is,

’s Morgens begint de Kaasmarkt met het klaarzetten van de kazen op

al eeuwenlang. Voor de Alkmaarder geldt hetzelfde. Typisch Nederlands

het Waagplein; de lange rijen kazen zijn een prachtig gezicht. Nadat om

De Rijp, Graft en Grootschermer

ook: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg… Dat wil overigens niet

10.00 uur de kaasbel is geluid, gaat de handel van start en komt het

Ook pittoreske dorpen als De Rijp, Graft en Grootschermer horen bij

zeggen dat we niet trots zijn op onze stad, integendeel! Misschien zijn

KaasdragersGilde in actie. Zij transporteren de loodzware kazen op

Alkmaar. Hier vind je gezellige restaurants met terrasjes midden in de

we gewoon gewend geraakt aan de kaasmarkt, historische gebouwen,

speciale draagconstructies die ‘berries’ worden genoemd naar de

natuur. In De Rijp zijn daarnaast interessante musea gevestigd. Het

de leuke winkeltjes in d'Oude Stad, de vele evenementen het hele jaar

weegschalen, waar ze gewogen worden door beëdigde waagmeesters.

‘Land van Leeghwater’, waarin veel van Alkmaars dorpen liggen, bestaat

door, de hofjes, de grachten, de bollenvelden, de molens en de zilte

Op het plein controleren de keurmeesters de kwaliteit van de kaas en

uit o.a. de Schermer en de Eilandspolder. Houd je van molens en

zeegeur van het nabije en kilometerslange strand.

marchanderen de handelaren door middel van handjeklap over de prijs.

bollenvelden, dan zit je hier goed. In Schermerhorn kun je de prachtige

Intussen promoten de in klederdracht gestoken kaasmeisjes de kaas bij

Museummolen bezoeken en er is nog veel meer te zien en te doen.

Gouden Eeuw

de bezoekers en gaan zij met hen op de foto. Om 12.30 uur is alle kaas

Stad aan de kust

We vieren dit jaar niet zomaar Ode aan het Landschap. Dit gebied is de

In het jaar 1254 kreeg Alkmaar stadsrechten van Graaf Willem II van

verhandeld en verandert het Waagplein weer in één groot terras waar je

Naast een rijke geschiedenis heeft gemeente Alkmaar een groot

ideale bestemming voor een dagje fietsen in deze prachtige groene

Holland. Vanaf toen ging het de bevolking van Alkmaar voor de wind.

heerlijk in het zonnetje kunt lunchen.

cultuuraanbod (negen musea, waaronder Het Stedelijk Museum en het

omgeving. Op www.alkmaarprachtstad.nl/fietsen-in-alkmaar vind je

Holland Kaasmuseum) en een variëteit aan natuurschoon. Het is als het

verschillende mooie fietsroutes.

Veel van de prachtige historische gevels, grachten en prachtige
koopmanswoningen die je in het stadscentrum tegenkomt, zijn

Vergeet trouwens niet achter het Waaggebouw het bronzen standbeeld

ware ‘Holland in het klein’. Nergens in Nederland vind je zoveel

overblijfselen uit de tijd dat Alkmaar, in de Gouden Eeuw, een rijke

“Het kussende kaasmeisje” te bezoeken. Want zoals er wordt gezegd:

‘Hollandse aspecten’ in zo'n klein gebied: de bollenvelden, de molens

handelsplaats was. Alkmaar heeft vele monumenten. Daarvan zijn

“Wie niet gekust heeft met “Het kaasmeisje” is niet in Alkmaar geweest.”

en een cultuurhistorische binnenstad met mooie gevels, verborgen

het 17e-eeuwse Waaggebouw (1603), het Stadhuis in de

hofjes en grachten. Je kunt Alkmaar vanaf het water verkennen: elk uur

Langestraat (1520) en de Grote Sint Laurenskerk met zijn beroemde

vertrekt er vanaf de Mient een rondvaartboot. En op minder dan 10

orgels (1518) het bekendst. Ook vind je in de Alkmaarse binnenstad

kilometer vind je ook nog eens het Noordzeestrand. De gezellige

vele verborgen hofjes, zoals het hofje van Splinter en het

badplaatsen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee kun je ideaal

Wildemanshofje. Het is alsof de tijd hier heeft stilgestaan.

bereiken op de fiets of met het openbaar vervoer.

Oudste kaasmarkt ter wereld
Tot ver over de landsgrenzen staat Alkmaar bekend als dé Hollandse
Kaasstad. Uit historische stukken blijkt dat Alkmaar in het jaar 1365 al
een kaasweegschaal had. De stad heeft daarmee de oudste kaasmarkt
van Nederland. Op 17 juni 1593 werd het KaasdragersGilde opgericht. Al
meer dan 425 jaar doen de kaasdragers op Het Waagplein op
traditionele wijze hun werk.
6
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Op de kaasmarkt
Wat gebeurt er op de kaasmarkt?
07.00 uur - Kazen zetten

Alkmaar. Na het luiden van de bel kan het grote onderhandelen over

Vrachtwagens vol kazen rijden het Waagplein op. Onder toeziend oog

de prijs van de kaas beginnen.

van de marktmeester leggen de ‘zetters’ maar liefst 30.000 kilo aan
Goudse en Edammer kazen in lange rijen op het nog stille Waagplein.

vanaf 10.00 uur - Kaas wegen
Zodra een partij kaas is verkocht, dragen de kaasdragers de kaas op

09.00 uur - Kazen keuren

een berrie naar de Waag. Daar wordt de kaas gewogen door de

Inmiddels liggen er 2.400 kazen op het Waagplein, meer dan

zogenaamde ‘ tasman’. Waar de naam tasman vandaan komt? Van de

30.000 kilo. Keurmeesters beoordelen de kwaliteit van de kazen

tas om zijn middel, waar hij het geïnde geld bewaart. De waagmeester

door ze te bekloppen, te bevoelen en ervan te proeven. Ze kijken

ziet er op toe dat het juiste gewicht aan de koper wordt doorberekend.

ook naar de hoeveelheid gaten in de kaas: deze horen perfect over
de kaas verdeeld te zijn.

vanaf 10.00 uur - Kaas wegdragen
Is een partij kaas gewogen en verkocht? Dan dragen de kaasdragers

VIP OP DE KAASMARKT

de kazen over de markt naar de vrachtwagens van de kopers. Ze

Bied je groep een exclusieve

dragen de kaas met zijn tweeën op een berrie. Hierop ligt meer dan

kaasmarktervaring met een

100 kilo kaas! Het is een hele kunst om de kaasberrie stil te laten

rondleiding op de kaasmarkt.

hangen tijdens het lopen. De Kaasdragers moeten in een bepaald

Ga de kaasmarkt op met een

ritme lopen dat de ‘kaasdragersdribbel wordt genoemd.’

gids, bezoek het Waaggebouw
en de Kaasdragerskamer, wat

12.30 - Kaas Ingooien

normaal niet toegankelijk is

De ingooiers laden de laatste kazen in karren en brengen ze naar

voor publiek. Deze exclusieve

de vrachtwagens in de Marktstraat. De kaas verdwijnt van het

rondleiding is te boeken via

Waag-plein, maar ervoor in de plaats komen gezellige terrassen.

groepen@vvvweb.nl.

Misschien heb je wel trek gekregen in een broodje kaas...

De steekproef

Kinderkaasmarkten

Neem jij ook weleens een steekproef? Deze term is afkomstig van

Alle vrijdagen van 19 juli t/m 30 augustus om 10:30 – 11:00 uur

de Kaasmarkt, waar de keurmeesters met een kaasboor een stukje

vinden speciale kaasmarkten voor kinderen plaats. De

uit de kaas halen om de kaas te kunnen proeven.

kinderkaasmarkt is voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De gids
neemt de kinderen mee naar het deel dat normaal niet toegankelijk

09.30 uur - Kaasdragers

is voor publiek. Het allerleukste onderdeel van deze ‘kinderkaasmarkt’

De kaasdragers arriveren in het Waaggebouw. Wie te laat is moet

is dat de kinderen zelf op de kaasweegschaal mogen. Van de

een boete betalen, die deels ten goede komt aan een school in het

kaasdragers ontvangen ze vervolgens een weegcertificaat.

stadje ‘Alkmaar’ in Suriname.

Kaartjes zijn te koop bij het VVV.

09.45 uur - Appèl Kaasvader

Leuk om te weten

Het hoofd van de kaasdragers, de ‘kaasvader’, houdt in het

- Tijdens de kaasmarkt kun je ook snuffelen bij kraampjes met leuke

Waaggebouw zijn appèl. Zijn alle kaasdragers aanwezig? Zijn er op
de markt vandaag bijzonderheden? Welke kaasdragers gaat werken
op welk deel van de Kaasmarkt?

hebbedingen, kunst en natuurlijk kaas.
- Na afloop van de Kaasmarkt vinden in de Grote Kerk Alkmaar vaak
orgelconcerten plaats.
- Bij het Hollands Kaasmuseum (in het Waaggebouw) kom je nóg

10.00 uur - de Kaasbel
Stipt om 10 uur wordt de kaasbel geluid. De eer van het luiden gaat
meestal naar een bekende Nederlander of relatie van de Gemeente
8

meer te weten over kaas.
- Eens per jaar is er in het voorjaar ook een speciale tulpenkaasmarkt
waar duizenden tulpen het plein sieren.
9

Alkmaar in 24 uur
Wandel- en fietsroutes
Een goede manier om Alkmaar te ontdekken is door te wandelen of te
fietsen. Bij de VVV aan het Waagplein kan je diverse folders kopen van
wandel- en fietsroutes. Ook kan je daar een stadswandeling boeken
met een gids.

Stedelijk Museum Alkmaar
Naast de vaste tentoonstellingen staat in 2021 en 2022 de
volgende tijdelijke tentoonstellingen op het programma:
- Weids! - Het Noord-Hollandse landschap verbeeld (t/m aug. 2021)
- Hendrik Dirk Kruseman van Elten - Een Alkmaarder in New York
van kaas, kaasmeisjes en kaasdragers. Vergeet niet om het standbeeld
van het kaasmeisje te kussen!

(medio 2021)
- Allart van Everdingen - Het ruige landschap (sept. 2021 - jan. 2022)

Winkelen

- Reinaert de Vos - Allart van Everdingen (sept. 2021 – jan. 2022)

In de Langestraat en de Laat vind je filialen van alle bekende

- Rudi van de Wint - reis naar het oneindige (juli 2022 - nov. 2022)

winkelketens. Voor de kleine, unieke winkeltjes moet je in d'Oude Stad

Meer informatie: www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

en andere kleinere winkelstraatjes zijn (met groene geveltuintjes). Tip:
voor kinderen is een speciale Elfendeurtjesroute ontworpen. In
verschillende etalages vind je meer dan 25 verschillende deurtjes.
Leuk om samen te doen! Je kunt de route ophalen bij VVV Alkmaar.

Grachten
Het Verdronkenoord, het Luttik Oudorp, de Oudegracht, de
Lindegracht… de Alkmaarse grachten lijken zo van een schilderij
gesprongen. Het beste geniet je van al dit moois vanuit een
rondvaartboot: Leun achterover en houd je camera paraat. Alkmaar
staat bekend om z’n lage bruggetjes; dat is dus bukken geblazen!
Tussen april en oktober vertrekt er elk heel uur een rondvaartboot

Hofjes

vanaf de Mient.

Ben je in Alkmaar, dan mag je zeker de hofjes niet overslaan. Ontdek
de verborgen hofjes, zoals het hofje van Splinter (bestaat 375 jaar), het

Kaasmuseum

hof van Sonoy of het Wildemanshofje. Het is alsof de tijd hier heeft

Grote Kerk

Het Hollands Kaasmuseum is gevestigd in het monumentale

stilgestaan.

De Grote Kerk in Alkmaar is de grootste kerk van Noord-Holland

Waaggebouw in het hartje van kaasstad Alkmaar. Het museum toont

boven het Noordzeekanaal. De kerk staat ook bekend als de Grote

de bereiding van zuivelproducten door de eeuwen heen, de handel en

Sint Laurenskerk en begon als een katholiek gebouw, ontworpen door

het leven op het platteland. De collectie bestaat onder meer uit

de familie Keldermans. Sinds de reformatie in 1573 werd de kerk het

historische gebruiksvoorwerpen, film- en beeldmateriaal en

centrum van de protestantse eredienst. Beide religies hebben veel

schilderijen.

sporen nagelaten: dat maakt de kerk extra bijzonder. Kunstwerken
zoals de beroemde gewelfschildering ‘Het Laatste Oordeel’ van Van

Kaasmarkt

Oostsanen, schilderingen van Van Everdingen en een gloednieuwe

Tijdens het kaasmarktseizoen wordt elke vrijdagochtend van

permanente tentoonstelling over de indrukwekkende historie van kerk

10:00 tot 13:00 uur en op verschillende dinsdagavonden van 19:00 tot

sieren de Grote Sint Laurenskerk. Een bezoek aan deze kerk is een

21:00 uur de kaasmarkt gehouden. Hier maak je de mooiste foto’s

absolute aanrader. Er vinden ook regelmatig evenementen plaats.

10
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Trendy koffietentjes
Alkmaars Koffiehuis
Wil je in een huiselijke sfeer lekker relaxed ontbijten, koffie drinken
met een lekker stuk taart, lunchen of borrelen? Dan doe je dat bij
Alkmaars Koffiehuis. www.alkmaarskoffiehuis.nl

Roast Espressobar
Roast is een eigentijdse koffiebar in het centrum van Alkmaar. Sinds
2010 maken hun barista’s (koffiemeesters) met passie en plezier
heerlijke koffie’s voor je klaar. Kies uit het ruime koffieaanbod en de
De koffie hotspots schieten in Alkmaar uit de grond. Steeds weer

De Koffiemolen

kans is groot dat ze je koffie serveren met prachtige latte art.

komen er nieuwe tentjes bij.

Een bijzondere espressobar én lunchroom in Alkmaar. De inrichting

www.roastespressobar.nl

is eigentijds met veel planten en een prachtige loungehoek. De sfeer
Anne & Max

is relaxed en er wordt veel gelachen. Niet gek, aangezien het hun

ECHT

Kaldi

Een huiskamer in de stad voor ontbijt, lunch, een high tea of hartige

missie is om mensen blij te maken! Je kunt bij De Koffiemolen

Bij ECHT ben je de hele dag welkom voor een lekker ontbijt, goede

Kaldi is een eeuwenoude legende over een geitenhoeder uit

hapjes. Extra leuk is om te genieten van een kopje koffie op de schuit

genieten van hun geweldige koffie van Bocca, maar ook van een

koffie, (warme) lunch, bijzonder smaakvolle thee met lekkers of een

Ethiopië. Kaldi is daarom ook niet zomaar koffie, maar een koffie met

van Anne & Max. De vestiging was in 2020 de beste Anne en Max

heerlijk ontbijt of een lekkere lunch. www.dekoffiemolenalkmaar.nl

borrel met huisgemaakte hapjes. Hier bereiden ze alles zonder

een verhaal. Zij schenken je dan ook niet zomaar een kopje koffie, zij

onnodige toevoegingen of bewerkingen. Alles heerlijk vers en met

geven je een ware smaakervaring. De winkel is met z’n strakke

liefde bereid. www.echtalkmaar.nl

houten interieur met oranje tinten en de geur van gemalen

van Nederland! www.annemax.nl

koffiebonen ingericht om je op een fantastische manier rond te
kunnen leiden door de wereld van koffie en thee.
www.kaldi.nl/winkel/kaldi-alkmaar

Kowalski
Darras

Koffiebar en comfortstore. Je kunt bij hen terecht voor een lekkere

Alkmaar is weer een nieuwe koffietent rijker: Darras Coffee Roasters op

kop koffie, een heerlijke lunch, maar ook voor eigentijdse kunst en

de hoek van de Langestraat en de Mient. Je kan er terecht voor heerlijke

design. Niet te serieus hoor; Kowalski zit vol humor en knipogen.

koffie van eigen bonen. Daarnaast kun je op dit afhaalpunt terecht voor

Vind je de stoel waar je op zit mooi? Hij is te koop, zoals praktisch

thee, verse wraps en broodjes. www.darrascoffeeroasters.nl

alles in de winkel te koop is. Dat kunnen zowel nieuwe als
tweedehands spullen zijn. www.koffiekowalski.nl
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Alkmaar in 48 uur
precies werkten en hoe een molenaarsgezin vroeger leefde.
De Museummolen is eenvoudig te bereiken per touringcar en biedt
voldoende parkeergelegenheid.
Kust
Alkmaar is minder dan 10 kilometer gelegen van de kust. Knusse
kustdorpjes, zoals het artistieke Bergen en Egmond aan Zee. Deze
plekken zijn makkelijk bereikbaar per fiets of openbaar vervoer. In het
gebied tussen de kust en Alkmaar vind je eindeloze recreatiemogelijkheden in de duinen, bossen en de stranden.

Alkmaar is de cultuurhistorische stad tussen het groen en de kust.
Er zijn in en rond Alkmaar talloze mogelijkheden voor wandelingen,
fietstochten en boottochten. In de lente is de regio bezaaid met
tulpen en andere bloemen.
De Rijp
Op 10 kilometer afstand van Alkmaar vind je De Rijp. Gevels,
grachten, winkels en restaurants. Je camera zal overuren draaien.
De Rijp is niet voor niets uitgekozen tot een van de mooiste dorpen
van Nederland. Ga voor een rondleiding of bezoek Museum In 't
Houten Huis, waar de geschiedenis van de walvisvaarders tot leven
komt. In De Rijp worden er rondvaarten voor groepen georganiseerd

Eilandspolder

door de prachtige Eilandspolder.

Huur in De Rijp of
Driehuizen een

Graft

fluisterbootje of kano

Net als De Rijp heeft het dorp Graft een klein, fotogeniek

en ontdek het prachtige

gemeentehuis. Tegenover het gebouw vind je de kleinste winkel

natuurgebied de Eilandspolder. Hier lijkt de

van Nederland, Bram & Aagie, die heerlijke nostalgische snoepjes

stad Alkmaar geen 10 maar 100 kilometer weg.

verkoopt.
De Schermer
De polder De Schermer is Holland op zijn best. In april staan in
De Schermer de bollenvelden in de bloei en overal draaien de wieken
van de molens. Het ‘kleinste Huisje’ in de Schermerhorn en het
Raadshuisje in Grootschermer kan je van binnen bekijken. Een molen
bezoeken? Bij de Museummolen bij Schermerhorn is dit mogelijk.
In de molen zie je hoe de technische snufjes uit de Gouden Eeuw
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Winkelen
Mi Vida
Voor de leukste kadootjes,
woonaccessoires en
aanvulling van je garderobe
kun je terecht bij Mi Vida.
Hoewel Mi Vida recent
geopend is aan de
Langestraat, verdient het
zeker een plekje in dit lijstje
met leuke winkels!
www.mi-vida.nl
Charlie & Sons
Als je als man relaxed wilt
shoppen dan moet je zeker

WAAR

naar Charlie & Sons gaan.

WAAR is dé cadeauwinkel voor bijzondere, duurzame producten. Ze

Bij deze unieke

verkopen een gevarieerd assortiment mode- en woonaccessoires,

mannenboetiek slaag je

food en boeken. www.ditiswaar.nl

altijd voor een complete
outfit, zo heb je nog tijd om
lekker te lunchen...
Al jaren staat Alkmaar in de top 10 van Nederlandse favoriete

www.facebook.com/

winkelsteden. De gezellige en historische binnenstad leent zich goed

charlieandsonsalkmaar/

voor een dagje winkelen. Langs de hoofdstraten vind je een breed
scala aan bekende winkelketens. Het centrum van Alkmaar biedt

Lou & Blue

ook tal van gezellige straatjes, die bekend staan als de 'Oude Stad'

In korte tijd is Lou & Blue al uitgegroeid tot een begrip in Alkmaar.

en de 'Prachtstraatjes'. Hier vind je vooral kleine boetiekjes en

In hun ruim opgezette winkel ( met maar liefst 200 m2) kun je

originele winkeltjes.

helemaal los gaan voor je kleintje: de winkel hangt vol mooie merken
vanaf maat 50 t/m 146. Ook kun je de leukste gadgets, boekjes of

In de categorie: ‘Voor dit adresje loop je gerust even om!’

kleine cadeautjes scoren in deze winkel! www.louandblue.nl

Butik9

TwentyoneWood

Butik9 is een stijlvolle boutique met prachtige merken als By Malene

De prachtig ingerichte winkels van TwentyoneWood richten zich op

Birger, Humanoid, Closed, Drykorn en meer! Het team zorgt voor een

mannen en vrouwen die oog hebben voor kwalitatieve merken.

warm welkom en helpt je op een oprechte manier bij het maken van

Bovenal zijn deze uitgebalanceerde winkels een prettig

de juiste outfit keuze! www.butikalkmaar.nl

toevluchtsoord, of je er nu komt om rustig de collectie te bekijken of
een praatje te maken onder genot van een lekker kopje koffie van de

The Urbanista Shop

Soulstore Hand-picked

In het hartje van de Oude Stad vind je The Urbanista shop. Hier ben

Deze winkel is een echte feelgood shop. Je kunt er heerlijk struinen op

je aan het juiste adres voor armbanden, kettinkjes, leuke cadeaus en

zoek naar het ideale cadeau voor jezelf of een ander. Het assortiment is

accessoires die het goed doen in elke woon- of slaapkamer. Extra

gevarieerd: van sieraden tot kunst en van vintage tot alles op het gebied

leuk: heel veel sieraden mag je hier gewoon zelf maken.

van wellness voor body, mind & soul. Wat al deze producten gemeen

www.the-urbanista.com

hebben is dat ze met zorg geselecteerd zijn: alle Hand-Picked

lokale espressobar (Roast). www.twentyonewood.com

producten hebben een verhaal. www.popupstorehandpicked.nl
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Lekkere lunchtentjes

voor je zelf te hebben. Als je bij Sencha binnenstapt, komt de geur

Groenlokaal

Als paddenstoelen poppen ze op, van die fijne hotspots waar je

SOEPP

van vers gebakken koekjes je al tegemoet alsof je thuis komt. Een

Groenlokaal is een toffe plantaardige plek waar je in botanische sfeer

absoluut geweest moet zijn. Leuke tentjes waar je kunt bijkomen

SOEPP is je hipste vriendin en liefste oma tegelijkertijd. Inmiddels

kopje biologische ‘’losse’’ thee of koffie van Bocca, huisgemaakte

een lekkere lunch, goede kop thee en koffie met een huisgemaakt

van cultuur snuiven en winkelen. Want dat doe je met een heerlijke

is Soepp een begrip in Alkmaar. Met liefde staan zij elke dag in de

zoete verleidingen met of zonder geraffineerde suikers, soep of een

taartje bestelt. En dat alles in een urban jungle met héél veel planten.

lunch, goede koffie of een lekkere wijn. In Alkmaar zijn zoveel leuke

keuken, te roeren boven een megagrote pan soep. Soepp werkt

vers belegde boterham maakt het moment helemaal compleet.

Bijna alles is te koop – en vind je het nou zó leuk dat je er wel wilt

zaken; hoogste tijd voor een lijstje.

uitsluitend met biologische producten en stopt dus een flinke portie

www.sencha-lunchstore.nl

blijven slapen? Ook dát kan! www.groenlokaal.nl

liefde in alle gerechten. Ze zijn 100% vegetarisch en er zijn ook altijd
Stadsstrand De Kade

vegan opties bij SOEPP te verkrijgen. Daarnaast is het ook een vintage

De Binnenkomer

VERS

Met je voetjes in het zand waan je je even op het strand. Tijdens

winkel; ze verkopen alle spullen die ze hebben. www.soepp.nl

De Binnenkomer, een eetcafé met een ongedwongen huiskamersfeer

Makkelijk & gezond, VERS maakt het mogelijk! Echte maaltijden die

de zomermaanden laat het enthousiaste personeel je het echte

waar je ieder moment van de dag welkom bent. Wat betreft het interieur

je op bestelling kunt afhalen of gezellig aan de bar kunt bestellen.

zomergevoel beleven. Stadsstrand De Kade is een vriendelijke

hebben ze zich laten inspireren door bezoeken aan Antwerpen, Berlijn en

VERS gebruikt biologische producten; het liefst uit de streek. Zo

plek in het centrum van Alkmaar. Met een echt strandgevoel en

New York. Met de authentieke details van het pand, het gebruik van lichte

smaakt jouw maaltijd goed en heb je gezonde energie om het beste

een fantastische ligging langs het Noord-Hollandskanaal biedt het

kleuren en de bonte verzameling meubels, zetten ze een huiselijke en

uit je dag te halen. www.versetenendrinken.nl

stadsstrand, ieder jaar van begin april tot eind september, een knus

laagdrempelige sfeer neer. www.debinnenkomer.nl

decor aan voor gezelligheid, plezier en ontspanning. Je kan bij
Stadsstrand De Kade genieten van de ondergaande zon met een
hapje of een drankje. Niet ingewikkeld, maar gewoon lekker bereid.
Met heerlijke streekproducten, een gezellige vuurkorf, diverse live
optredens, een Bring Your Own bbq-plek en frisse cocktails is het
stadsstrand een ware beleving. www.stadsstranddekade.nl

Saladebar Oogst
Saladebar Oogst maakt voedzame maaltijdsalades, zet goede koffie met
iets lekkers en serveert diverse sappen en soepen. Ze gebruiken vooral

Living Roots

biologische producten die in de omgeving worden geoogst. Deze worden

Living Roots is niet alleen een woonwinkel maar heeft ook een

vervolgens met liefde en aandacht bereid. www.saladebaroogst.nl

heerlijke lunchroom geheel ingericht in de "Living Roots" stijl. Deze
combinatie van lekker eten, goede koffie en mooie interieuritems
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Sencha lunchroom

maken het tot een unieke, fijne plek om rond te neuzen of

In het prachtige witte pand recht tegenover de Grote Kerk, vind je

ontspannen te zitten. Je vindt er onder andere producten als vazen,

Sencha Lunchstore. Een woonwinkel waar je gelijk een tweede

sfeerverlichting, meubels en keukenartikelen. In de lunchroom eet je

huiskamergevoel van krijgt. Zij bieden naast hun meubelen en

daarnaast verrukkelijke belegde broodjes, salades, soepen en drink

woonaccessoires ook de gelegenheid aan om ‘’even’’ een momentje

je biologische thee en koffie. www.livingroots.nl
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Cultureel aanbod
Alkmaar heeft een zeer divers aanbod aan culturele activiteiten.
Hieronder volgt een overzicht van een aantal musea. Maar het zijn
niet alleen de bijzondere musea die blijven fascineren, ook voor
liefhebbers van muziek en film, theater en dans is er genoeg aanbod.
Denk aan Podium Victorie, het poppodium van Alkmaar dat naast de
bekendere bands uit binnen en buitenland, ruimschoots plek biedt
aan jong, opkomend talent uit het hele land. Maar denk ook aan de
bioscoopcomplexen VUE voor de blockbusters uit Hollywood of
Filmhuis Alkmaar voor artfilms uit de hele wereld. En voor toneel,

Beatles Museum

cabaret en kleinkunst kan je terecht bij TAQA Theater De Vest.

Voor een bezoek aan een Beatles museum hoef je niet helemaal
naar Liverpool. Het Beatles museum in Alkmaar is zelfs groter dan
zijn kleine broertje in Engeland. www.beatlesmuseum.nl

Het culturele aanbod is twaalf maanden lang enorm en divers.
Kijk daarom voor een bezoek aan Alkmaar eerst even op
www.alkmaarprachtstad.nl voor inspiratie en tips.
Biermuseum de Boom
Dit unieke museum is gevestigd in het historische pand van
voormalige brouwerij De Boom. De Boom vertelt je aan de hand van
gereedschappen, apparatuur en machines waarmee de afgelopen
tweehonderd jaar “het gouden nat” werd gebrouwen.
www.biermuseum.nl

Museummolen
De Museummolen is één van de molens die overgebleven is en je
Grote Sint Laurens Kerk

kunt hem van onder tot boven bezichtigen. Je ziet hoe de molen

De Grote Kerk in Alkmaar is de grootste kerk van Noord-Holland

werkt en hoe mensen vroeger in de molen woonden.

boven het Noordzeekanaal. Binnen de kerk vind je een tentoonstelling

www.museummolen.nl

die je meer vertelt over zijn historie en architectuur. Kijk voor
openingstijden en evenementen op www.grotekerk-alkmaar.nl

Museum en Beeldentuin Nic Jonk

Stedelijk Museum Alkmaar

In Grootschermer vind je museum en beeldentuin Nic Jonk. Het gaat

Bij Stedelijk Museum Alkmaar, één van de oudste stadsmusea van

over het leven en werk van schilder en beeldhouwer Nic Jonk. Geniet

Nederland, kom je meer te weten over de roemrijke geschiedenis van

van de beeldentuin in dit Hollandse landschap. www.nicjonk.nl

Alkmaar. De Gouden Eeuw, Victorie! en Portret van Alkmaar belichten
de roemrijke stadsgeschiedenis. Het museum biedt daarnaast een

Museum Kranenburgh

verrassende presentatie van haar fraaie collectie Bergense School.

In Bergen vind je Museum Kranenburgh, waar je geniet van schilder

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

kunst van de beroemde Bergense School, maar ook van moderne en
hedendaagse kunst. Daarnaast is er een sprookjesachtige beeldentuin
met terras en vele activiteiten. www.kranenburgh.nl
Museum BroekerVeiling
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Museum In 't Houten Huis

Museum BroekerVeiling is niet zomaar een museum. In Broek op

Nationaal Kaasmuseum

Een historisch museum dat de geschiedenis van De Rijp en het

Langedijk vind je het oudste veilinghuis ter wereld. Hier is in 1887 het

De collectie bestaat uit historische objecten, schilderijen over bereiding

Schermereiland belicht. Het museum is gevestigd in het voormalig

veilen bij afslag ontstaan. Bijzonder: deze manier van veilen wordt nu

van kaas, handel & het leven op het platteland, speurtocht voor

weeshuis. Belangrijke thema's in de collectie zijn scheepvaart (vooral

bij alle grote veilingen toegepast. Duik in de geschiedenis en beleef

kinderen, spelletjes, films en interactieve presentaties.

walvisvaart en haringvisserij), Jan Adriaanszoon Leeghwater en het

bij binnen- en buitenmuseum BroekerVeiling hoe een groenteveiling

www.kaasmuseum.nl

dagelijks leven van de dorpsbewoners. www.houtenhuis.nl

ruim een eeuw geleden verliep. www.broekerveiling.nl
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Culinair genieten
Alles is mogelijk in Alkmaar: van een snelle daghap of tapas op het terras

De Javaanse Meisjes

Bistro De 13 Balcken

tot uitgebreid tafelen. Alkmaar kent een grote diversiteit in restaurants

Op het Waagplein vind je het restaurant Javaanse Meisjes. Je vindt

Dit Franse restaurant bevindt zich

van klein tot groot. Ook voor groepen zijn er mogelijkheden.

er good Indonesian food. Ze werken met producten van over de hele

in een prachtig monumentaal

wereld maar dan met een eigen twist. www.javaansemeisjes.nl

pand uit de 17e eeuw. De
menukaart staat vol smakelijke
gerechten en er hangt een typisch
Alkmaarse gezelligheid. Vergeet
niet te letten op de eeuwenoude
groene en oranje tegelvloer.
www.13balcken.nl
Rotisserie IJkgebouw
Aan de rand van het centrum van Alkmaar vind je ’t IJkgebouw: een

Heeren van Sonoy

historisch pand d.d. 1887, waar nu een restaurant met een ambachtelijke,

De Heeren van Sonoy is gevestigd in een voormalig klooster in het

onderscheidende keuken zit. In een setting van deze tijd met zowel

centrum van Alkmaar, aan het Hof van Sonoy. Het Hof van Sonoy is

Roberto

vintage en industriële details als botanical en huiselijke sferen. Op

één van de beroemde zogenaamde "Alkmaarse hofjes". De prachtige

Hier vind je een echte authentieke Italiaanse bar en keuken. Kom

het terras aan het water is het in de zomer genieten pur sang, maar

binnenstadstuin wordt omsloten door het mooie pand met het

Restaurant Abby’s

hier genieten van een borrel, aperitivo of diner in een ongedwongen

ook binnen in de kas, de huiskamer of het restaurant is de slogan

karakteristieke torentje. Je voelt je ongetwijfeld snel thuis in de

Onder de wieken van de beroemde Molen van Piet vind je à la carte

sfeer. Het deeg van de pasta en de pizza wordt dagelijks vers

“eat, drink, relax” absoluut van toepassing! www.ijkgebouw.nl

oud-bruine interieurstijl. www.heerenvansonoy.nl

Restaurant Abby's. Geniet hier van prachtige gerechten en

gemaakt. Daarnaast zijn alle wijnen op de wijnkaart afkomstig uit

zorgvuldig geselecteerde wijnen. Het interieur van Abby's is stijlvol.

Italië. www.roberto-alkmaar.nl

Te midden van het gestapelde hout en de eigentijdse kunst geniet je
dubbelop van de gastronomische specialiteiten die ze hier serveren.

Hofman

www.restaurantabbys.nl

Bij Hofman kun je ontbijten, lunchen, dineren en borrelen. Je kunt je
laten verrassen met een proeverij-verrassingsmenu, maar je kunt
ook gewoon lekker met elkaar allemaal gerechtjes bestellen en dan
samen delen. Hofman is niet alleen een restaurant, je kunt er ook
logeren. Hotel Hofman heeft slechts één kamer, maar wat voor één!
De prachtig ingerichte verdieping boven het restaurant biedt een
weergaloos uitzicht op de beroemde Alkmaarse Grote Kerk. Dat is
nog eens lekker wakker worden! www.hofman-alkmaar.nl
Wolf Hotel, kitchen en bar
Eetcafé Pluim

Beneden in het gezellige,

Eetcafé Pluim op het Ritsevoort is de ideale plek voor koffie met

modern ingerichte restaurant

gebak, lunches, borrels en diners, voor jong en oud. In het eetcafé

kun je heerlijk eten. Het terras

hebben ze een uitgebreide menukaart, waarbij je kunt kennismaken

geeft je uitzicht op het mooie

met kipgerechten vanuit de hele wereld. Geniet hier van mooie

Waagplein. De gerechten zijn

wijnen of een van de ruim 30 verschillende bieren, waarvan 8 op de

een lust voor het oog en de

tap. Is het mooi weer? Dan kun je genieten van het terras of in de

tong. Samen met het mooi

mooie binnentuin. www.eetcafepluim.nl

samengestelde wijnassortiment

Stadskaffee Laurens

maakt dit WOLF tot een

In het karakteristieke, stijlvol ingerichte, monumentale pand op het

Restaurant Turfmarkt

heerlijk restaurant. Boven het

Kerkplein kan je terecht voor een lekkere lunch, heerlijk diner of een

Een kopje koffie met een krantje, gezellig lunchen met vriendinnen of

restaurant is een kleinschalig

gezellige borrel. Ook met een groot gezelschap kun je in een

een hapje eten voordat je de stad ingaat? Met een terras gelegen aan

hotel met 8 comfortabele en

besloten sfeer genieten van diverse arrangementen.

het water op loopafstand van het centrum is Turfmarkt een heerlijke

unieke kamers.

www.stadskaffee-laurens.nl

plek om de dag te beginnen of af te sluiten! www.turfmarkt-alkmaar.nl

www.wolf-alkmaar.nl
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Waar te overnachten?
Een dagje Alkmaar is leuk, een weekendje Alkmaar is leuker! In

dorp en stel jezelf voor hoe het er hier aan toe ging in de 17de eeuw.

Alkmaar vind je hotels, Bed & Breakfast en andere accommodaties

Het hotel beschikt over 155 kamers en is ook geschikt voor mensen

in verschillende prijscategorieën. Ideaal voor je citytrip!

met een beperking en groepen. www.derijpereilanden.nl
Wolf Hotel ****
Beneden in het gezellige, modern ingerichte restaurant kun je
heerlijk eten. Boven het restaurant is een kleinschalig hotel met 8
comfortabele en unieke kamers. www.wolf-alkmaar.nl

College Hotel ***
Het College Hotel ligt in het centrum, maar ook rustig gelegen aan

King’s Inn City Hostel***

een park. Het is gesitueerd in een oud schoolgebouw. Het gebouw

Slaap als een koning in een van de kamers van King's Inn City

stamt uit 1927 en is gebouwd in de “Amsterdamse School”-stijl. Het

Hostel in hartje Alkmaar. Het hostel aan de Koningsstraat heeft 140

gebouw zal je wellicht doen herinneren aan je schoolperiode, maar

bedden van gedeelde kamers tot privékamers. Het boutiquehotel

heeft alle comfort wat je van een hedendaags hotel mag verwachten.

van Kings Inn aan de Pieterstraat heeft 16 sfeervolle kamers. King's

Het hotel heeft 22 kamers. www.collegehotelalkmaar.nl

Inn is 'the place to be' voor backpackers, gezinnen, groepen, scholen

Amrath Hotel ****

en zakenreizigers. www.kings-inn.com

Amrâth Hotel Alkmaar is een 4-sterrenhotel gevestigd aan de rand

RITCH

van het centrum van Alkmaar, op loopafstand van het Centraal

Het intieme stadshotel RITCH beschikt over diverse appartementen in

Hotel Stad & Land***

Station. De kamers zijn klassiek, luxe en stijlvol ingericht. Het hotel

het centrum van Alkmaar. Elk boutique appartement beschikt over een

Tegenover station Alkmaar ligt Hotel Stad & Land. Bij aankomst valt gelijk

beschikt over 90 luxe hotelkamers en een sfeervolle hotelbar.

complete keuken, open living, badkamer en slaapkamer. www.ritch.nl

de huiselijke sfeer op. Alle 23 kamers zijn gerenoveerd en gesitueerd in

LUTTIK

vijf geschakelde historische gebouwen, met ieder een eigen entree.

Boutiquehotel LUTTIK is een klein, bijzonder hotel in de Oude Stad

www.stadenlandhotelalkmaar.nl

van Alkmaar. Het nieuwe hotel beschikt over 6 luxe kamers met veel

www.amrathhotelalkmaar.nl

licht en ruimte. Het unieke van LUTTIK is dat alles wat er gebruikt
wordt, wat er hangt of te zien is in het hotel, de coffeebar en de
conceptstore, te koop is. www.luttikalkmaar.com

The Fallon Hotel****
The Fallon is de perfecte keuze voor een luxe verblijf in een modern
Golden Tulip Hotel ****

boutiquehotel. Het design hotel is gevestigd in het voormalige

Hotel 't Fnidsen****

gevangenisgebouw Schutterswei, met 102 comfortabele kamers.

Dit boutiquehotel beschikt over 7 kamers waarvan de meesten uitzicht

www.sheetz.nl/thefallonalkmaar

hebben op het historische centrum. Op de begane grond bevindt zich

Golden Tulip Hotel Alkmaar biedt 77 comfortabele kamers. Er is

Grand Hotel Alkmaar ****

keuze uit verschillende soorten kamertypes, waarbij gastvrijheid

Dit 4-sterrenhotel met 42 kamers is gevestigd in een historisch

centraal staat: van een zakelijke eenpersoonskamer tot een

gebouw in het hart van Alkmaar en biedt smaakvol ingerichte kamers.

Hotel De Rijper Eilanden****

lunch, een gezellige high tea of sfeervol diner. Daarnaast hebben ze

romantische Junior Suite. Parkeren is eenvoudig en gratis voor de

Het Grand Hotel Alkmaar biedt luxe accommodaties in een authentiek

Dit hotel ligt aan de rand van het prachtige dorp De Rijp, dat bij de

een aparte wijnlounge waar een uitgebreid assortiment wijnen per glas

deur. Direct naast het hotel kun je luxe dineren bij Kokusai Japanese

gebouw, waar veel originele details behouden zijn.

gemeente Alkmaar hoort. Het historische centrum van De Rijp ligt op

worden aangeboden. www.fnidsenalkmaar.nl

Sushi & Grill Restaurant. www.goldentulipalkmaar.nl

www.grandhotelalkmaar.nl

loopafstand van het hotel. Ontdek de geschiedenis van dit prachtige

Meer aanbod en inspiratie vind je op www.alkmaarprachtstad.nl.
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het restaurant waar je terecht kunt voor een vroeg ontbijt, een heerlijke
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Groepsactiviteiten

Alkmaar is de perfecte stad voor groepsbezoek. We geven je graag

Vanuit De Rijp en Graft kan je een boottocht maken door het

een aantal suggesties:

prachtige natuurgebied de Eilandspolder. Vaar tussen de koeien, de
weidevogels en windmolens door.

Stadswandeling

www.dagjederijp.nl

De perfecte manier om de stad te ontdekken is een stadswandeling.
De gids neemt de groep mee op een rondwandeling en vertelt de

Bootje huren of suppen

mooiste verhalen en leuke anekdotes, in diverse talen.

Als het mooi weer is, kun je Alkmaar ook met een eigen bootje of

Alkmaar: www.opstapmeteengroep.nl

suppend verkennen! Je kunt op verschillende plekken bootjes of

De Rijp: www.vvvderijp.nl

supboards huren. Vergeet niet bij IJssalon de Mient de ijsbel te
luiden om een lekker ijsje te bestellen. Liever varen door de

Fietstochten

Eilandspolder? Ook daar kun je fluisterbootjes en supboards huren

Stel je voor, fietsen vanuit Alkmaar naar de tulpenvelden, langs

om de groene omgeving te verkennen.

windmolens of naar zee. Alkmaar is dé uitvalsbasis om de regio op
de fiets te ontdekken. Het is op diverse plekken in de regio mogelijk

Specials

om een fiets te huren. Fietstochten voor groepen onder leiding van

Je volledige dagje uit voor je groep boek je eenvoudig via

een gids zijn te boeken via VVV Alkmaar.

www.opstapmeteengroep.nl.

Rondvaarten
Leun achterover en geniet van al het moois wat Alkmaar te bieden
heeft vanaf een grachtenrondvaartboot. Alkmaar staat bekend om de
lage bruggen, dus pas op voor je hoofd! De grachtenrondvaart vaart
van april tot en met oktober. www.grachtenrondvaartalkmaar.nl
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Praktische informatie
Alkmaar Marketing
Alkmaar Marketing is de citymarketing organisatie voor Alkmaar en
omgeving. Met haar collectieve marketingactiviteiten zet
de organisatie de stad op de (inter)nationale kaart.
Alkmaar Marketing geeft je advies voor een weekend Alkmaar, biedt
pers- & mediaondersteuning, rechtenvrije beelden,
Social media
Nog meer inspiratie nodig?
Volg ons dan op Instagram: @AlkmaarPrachtstad

promotiematerialen, teksten en video’s over Alkmaar.
Meer weten?
Melanie Goudsblom
Pers & PR
E: melanie@alkmaarmarketing.nl
T: 072 512 10 70
www.alkmaarprachtstad.nl/pers
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www.visitalkmaar.nl

