Adres: Scoutingpad 1 (1901 RR) te Castricum
Schuin achter het NS station ligt de Geversweg die richting de boshutten loopt.
Vanaf het NS station is het ongeveer 1.5 kilometer.
Er is echter één probleem; De spoorwegovergang direct naast het NS station is
afgesloten voor autoverkeer, dus hieronder een routebeschrijving.

Let op:
Huurders mogen alleen hun auto voor de boshutten rijden om in- en uit te laden.
Parkeren moet op het parkeerterrein aan het einde van de verharde weg.
Slechts één auto mag dag en nacht bij de boshutten staan.
Er wordt hier regelmatig op gecontroleerd.

Belangrijk Tom Tom nieuws.......met autonavigatie wordt u via een andere weg
geleid en dit gaat dan helaas niet goed. De weg is doodlopend vlak voor de boshutten.
(zie rode pijl)
Let hier dus op......................of print deze routebeschrijving uit.
Bij gebruik van de Tom Tom.........geef Geversweg 1 (1901 NW) op als eindbestemming.

Adres: Scoutingpad 1 (1901 RR) te Castricum

Komend vanuit Uitgeest (A9) of Limmen/Alkmaar (N203)
Bij de stoplichten "afslag Castricum" nemen, U gaat de Zeeweg op (N513).
U neemt de rotonde driekwart en gaat de Soomerweg op.
Bij de eerstvolgende rotonde rechtsaf de Oranjelaan op.
Doorrijden tot de eerstkomende rotonde, hier linksaf de Kleibroek op.
Weer doorrijden tot aan de eerstvolgende rotonde, hier rechtsaf de Ruiterweg op.
U gaat over de spoorweg en na 75 meter linksaf de Zanderijweg op.
Bij T splitsing linksaf de Duinenboschweg op.
Na 200 meter rechtsaf de Geversweg op.
De weg blijven volgen en bij V splitsing rechts aanhouden.
De klinkerweg gaat na de parkeerplaatsen het bos in, deze niet blijven volgen maar
de zandweg verder volgen.
U ziet na de bocht diverse verenigingen/scoutinggroepen, bij de laatste zit u bij de

boshutten.
Komend vanuit Beverwijk (Beverwijkerstraatweg)
50 meter voor de spoorbomen linksaf de Puikman op.
De doorgaande weg volgen. U komt vanzelf weer langs het spoor te rijden, dit is de
Kramersweg.
De eerste weg linksaf de Geversweg op.
De weg blijven volgen en bij V splitsing rechts aanhouden.
De klinkerweg gaat na de parkeerplaatsen het bos in, deze niet blijven volgen maar
de zandweg verder volgen.
U ziet na de bocht diverse verenigingen/scoutinggroepen, bij de laatste zit u bij de

boshutten.
Komend vanuit Egmond (N512)
Aan het einde van de Heereweg vlak voor Castricum komt u op een rotonde, hier
rechtdoor.
De doorgaande weg blijven volgen, (met de bocht mee), dit is de van Haerlemlaan.
Over de spoorweg tot aan de rotonde, hier rechtsaf de Kleibroek op.
Bij eerstvolgende rotonde rechtsaf (Ruiterweg).
U gaat over de spoorweg en na 75 meter linksaf de Zanderijweg op.
Bij T splitsing linksaf de Duinenboschweg op.
Na 200 meter rechtsaf de Geversweg op.
De weg blijven volgen en bij V splitsing rechts aanhouden.
De klinkerweg gaat na de parkeerplaatsen het bos in, deze niet blijven volgen maar
de zandweg verder volgen.
U ziet na de bocht diverse verenigingen/scoutinggroepen, bij de laatste zit u bij de

boshutten

