
Extra info: historischegmond.nl, postaanzee.nl

* De gehele route met 5 duintrappen is ± 5,5 km. Met 
wielen kunnen die worden overgeslagen (± 4,5 km) 

Bezoek op uw ronde of op een ander tijdstip de beziens-
waardigheden die met openingstijden zijn vermeld 

De toegang is bijna altijd gratis of hier aangegeven       
Met een kleine bijdrage steunt u het vrijwilligerswerk                                    

> = vervolg de weg aan deze zijde                                         

1. Vuurtoren Jan van Speyk (1835) Boulevard de Vassy. 
Bezoek alleen juni/juli via KNRM (5) of per groep                              

Start voor de leeuw, voetpad omlaag  

2. Jaepie Jaepie beeld 

3. De Werf hoofdstrandafgang  

4. Nijntjeboot 

> parkeerterrein over langs de duinkant 

5. Egmonder Pinck (in bouwloods) 
Replica historisch zeilvaartuig is vaag te zien.  
Welkom woe en za 9.00 -12.00 en zie 7 www.pinck.nl  
 

6.*Duintrap ‘de Kronkel’ en terug via zandpaadje er achter. 

7. Boothuis reddingboot (KNRM) meestal gesloten                           
Open huis juli/aug vrijdag 19.00 - 21.30  www.knrm.nl/egmond 
Samen met Pinck en hier kaartjes voor de vuurtoren 18.45 €2,-
Oefening op zee: maart t/m okt. di 19.00 nov. t/m febr. za 9.30.                              

Zebra over > Trompenbergstraat uitlopen naar het 
 

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

Langs Brasserie Santiago (waar 14 bijzondere men-
sen werken) de Zuiderstraat in > tot museum  
 

 

9.*Torensduin. Rechts naast het 
museum ±100 m omhoog naar een 
luie duintrap t.o. het hotel en terug. 
Mooi uitzicht!      

10. Museum van Egmond      
Zuiderstraat 7, 1/5 - 31/10 di t/m zo 
14.00 - 17.00. Entrée € 3,-/€1,50/
MJK.  museumvanegmond.nl 

 

 

Tegenover het museum is een vissershuisje. Dit 
straatje gaat u in, Marinestraat linksaf tot het einde, 
Voorstraat linksaf en voor restaurant ‘De Klok’ rechtsaf 
de Smidstraat in. 

11. Outheytkamer Smidstraat 6  (met uitstalling is het open)  

Smidstraat uitlopen, Parallelweg rechtsaf, klein stukje 
Bergstraat, Vinkenbuurt rechtsaf       

12. Vissershuisjes, dorpskern.   

Noorderstraat linksaf tot zijkant v.d. kerk en linksaf 

13. Oud-Katholieke kerk (1885) Voorstraat 110,            
Open kerk bij droog weer: juli/aug.: di, do en vrij 10.30 - 13.30. 
juni/juli/aug.: woe tijdens braderie 17.00 -21.00, juli/aug ma 20.30 

orgelconcert. www.egmond.okkn.nl   Oversteken 

14. Eymaplein elke woensdag braderie en donderdag markt 

>Voor de Vissuper rechtsaf tot einde, linksaf langs 

15. Gejut jutterskunst www.gejut.nl  

 via Schinkelstraat naar  

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

Open kerk juli/aug 19.00 - 21.00 www.pkn-egmond.nl > 

17. PostaanZee ontmoetingscentrum, Voorstraat 82a          
met info over bezienswaardigheden van de drie Egmonden.            
Welkom ma, di, wo, do en vr 9.30 - 16.30. www.postaanzee.nl   
                                   

2e Zebra over 
voor bezoek 
aan dit mari-
tieme gebouw 
Meld u aan bij 
de receptie. 
Het is de 
moeite waard. 

18. Prins Hendrik St. Voorstr. 41, voorm. tehuis oudzeelie-
den: museum, exposities, scheepscafé (andere openingstijden) 
Dagelijks 10.00 - 17.00. Grand Café Prins Hendrik koffie/lunch/
diner 8.30 -19.30  Reserveren alleen voor groepen noodzakelijk 
tel. 088559 - 1350. Rondleidingen op aanvraag via museum (10)  
Zie ook openingstijden beziensw. www.historischegmond.nl                             
 
 

Zebra terug, > Kerkstraat tot de kerk en weer terug 
 

19. RK. Kerk 1905  www.rkegmond.nl                                                                                                                                                                                                         
> Aan deze zijde v.d. Voorstraat  Zie aan de overzijde het 
hoge hoekhuis aan de Pieter Schotsmanstraat. Dit voormalig 
treinstation wordt opgeknapt.  
>Volg de weg tot de duintrap naar  

 

20. *Vissersmonument WOI                
Hier achter ligt de begraafplaats, in de 
looprichting aan de Voorstraat is ook het 
monument van WOII.       

Vervolg de Voorstraat >  Bij de 
stoplichten > Sportlaan oversteken 
en het voetpad naar links >  

21. *Uitkijktoren. Voor een weids uit-
zicht over dorp en duin ga na ± 40 meter 
de volgende zebra terug. De duintrap naar de toren is links, ver-
scholen tussen bomen.                                                             

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

22. Voormalige visrokerij is 
t.o. jongerencentr.’De Wal’ te zien 

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

 

Drie voormalige kinderkoloniehuizen zijn te zien aan de duinkant:                                               

23. Humaniversity (voormalig St. Jozef) en na ± 400 m.                                                                   

24. Zwartendijk. Hoog op het duin, nu appartementen net als:                                                                    

25. Kerdijk naast het ’Oliepad’ met een Joodse gedenksteen 
in het voetpad aan de voorzijde nr. 42. (een z.g. Stolperstein) 

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

26. Boulevard. In de ‘voortuin’ van het hoogste gebouw staat 
tussen het helm  

27. ‘de Golf’, wit marmeren beeld  

28. Roeireddingboot,  beeld  
 

29. *Vuurtorenduin. Duintrap op, 
volg de paadjes, zeekant omlaag. 
 
 

> Langs de zeekant tot   

30. Het Vrâauwtje, beeldje  
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Rondwandeling langs alle bezienswaar-

digheden met openingstijden  

          4,5 - 5,5 km 

fve 

U aangeboden door: 

 

postaanzee.nl 

historischegmond.nl 
Hier eindigt de ronde, maar Egmond biedt nog meer:                                                     

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

II *Bunkermuseum. Ingang en info ‘Oliepad’ bij Kerdijk.  mei t/m okt. eerste en derde zondag van de maand 11.00 -16.00 en zie 
www.egmond4045.nl, Entrée €1,50/ €0,-  

III *Zeedorpenlandschap met 300 duinlandjes. Ingang het ‘Oliepad’ bij Kerdijk met toegangskaartenautomaat.  

IV *Egmondse Reddingsbrigade (ERB). Bezoekers welkom op de strandpost onder de vuurtoren, bemand juni t/m 1e week 
sept. 
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