DC-10 MOTOR TOERTOCHT
Dinsdag 14 juli 1992
ROUTE BESCHRIJVING

. Verzamelpunt Café-Restaurant "Het Heerenhuys" te Spijkerboor (029811369) om 10.00 uur.

Route 1:
Linksaf langs Stormmeerdijk richting Westgraftdijk.
Op grote weg links af, brug over en direct rechts af richting Westgraftdijk.
Ventweg blijven volgen tot T-kruising, dan links af richting Graft/De Rijp.
In Graft rechtdoor, aan het einde vld bebouwde kom over brug links af
Langs oostelijke oever van de Beemsterring richting Schermerhörn.
In Schennerhom grote weg oversteken en dan links af over bruggetje.
Aan het einde van de dorpsstraat brug over, vervolgens rechts af.
Langs westelijke oever van de Schermer Ringvaart richting Ursem.
In Ursem op kruising rechts af brug over, dan direct links af en op Vsplitsing links aanhouden. (Water aan de linkerkant houden) richting
Rustenburg.
In Rustenburg over de brug rechts af langs de westelijke oever van de
Ringsloot richting Hensbroek. Ringsloot helemaal blijven volgen.
Onder viaduct je, over spoorwegovergang links af Vervolgens eerste
gelegenheid links af (Molenweg).
Op T-kruising rechts af richting de Noord (Middenweg). 2e Weg links
richting Pannekeet. Over spoorlijn links aanhouden.
In Langedijk rechtdoor tot T-kruising, dan rechts af. Vervolgens op
voorrangskruising links af richting Alkmaar.
Op kruising met 4-baansweg rechtdoor richting Schoorl.
Bij Noordhollands Kanaal rechts af.
In Schoorldam bij kruising rechtdoor de Westfriesche Dijk op richting
. Krabbendam.
In Krabbendam aan het einde van de bebouwde kom rechts af richting
Warmenhuizen. (Trambaan). Op nr. 7 woont Jan Oldenburger (!)
(02269-1755)

.

PITS TOP

Zelfde weg terug, echter vanaf nr.7 de eerste weg rechtsaf richting
Eenigenburg.
In Eenigenburg op T-kruising rechtsaf, vervolgens eerste weg linksaf,
door bebouwde kom, links aanhouden, vervolgens weer rechtsaf de
Westfriesche Dijk op richting Schagerbrug.
In Sint Maarten rechtdoor richting Schagerbrug (dijk volgen).
Aan het einde van de dijk links af richting Schagerbrug.
In Schagerbrug steeds rechtdoor blijven rijden tot vlak voor Stolpervlotbrug.
Dan rechts af, brug over, links af, de brug over het Noordhollands kanaal
over, dan links af en vervolgens de eerste afslag rechts richting Callantsoog.
Op T-kruising bij duinen links af.
Weg langs de duinen blijven volgen.

In Sintmaartenszee rechtdoor.
Langs Petten rechtdoor. De weg gaat hier iets omhoog na de tweede afslag
"Petten". Op het hoogste punt (Iet op verkeer!!) links afB-weggetje in.
B-weggetje volgens, zoveel mogelijk op kruisingen links aanhouden,
over een sluis heen meteen rechts af dan rechtdoor over houten bruggetje,
langs een molen over diezelfde B-weg richting Groet.
In Groet op de Heereweç links af
Door bebouwde kom heen weg volgen richtif!g Schoorl.
In Schoorl door bebouwde kom richting Bergen.
Weg blijven volgen richting Berçen.Na bord bebouwde kom Bergen eerste
gelegenheid waar asfaltweg scherpe bocht naar links maakt rechtsaf.
In Bergen bij Café-Restaurant "Duinvermaak" (02208-13927) eventueel
e~n lunch-stop (heerlijke pannekoeken !!).
Weg in Bergen blijven volgen tot in het centrum, steeds maar rechtdoor, om
de Ruinekerk heen richting Bergen aan Zee (Eeuwige Laan).
Na ongeveer 1 kilometer vanaf de Ruinkerk links af de Mosselenbuurt in.
(Dit is een smalle klinkerweg, moeilijk te zien vanaf de Eeuwige Laan, dus
rustig rijden ...)
.
Over kronkelweggetje doorrijden totaan kruising met grote weg. ban links af
richting Egmond.
In Egl'hond a/d Hoef rechtdoor richting Castricum.
In Egmond-Binnen
rechtdoor richting Castricum.
Op grote kruising na bebouwde kom van Bakkum links af rict'\ijAg Limmen.
In Limmen op T-kruising links af, onmiddellijk daarna rechts af
UitgeersterWeg in richting Uitgeest. Weg blijven volgen totaan T-kruising.
Dan links af, viaduct over de A-9 over, verzamelen bij Motel ~oot.
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