
 
 

Welkom bij de elfendeurtjes/sprookjesdeurtjes-route door Alkmaar 
 
In het centrum van Alkmaar zijn 26 bijzondere deurtjes te bezichtigen op leuke plekjes en in mooie etalages. Er 
zijn twee deurtjes die nét op de rand en één deurtje die nét buiten het centrum te zien zijn: het deurtje bij de 
Baansingel, het deurtje bij de ingang van het ziekenhuis en het deurtje bij het Golden Tulip Hotel vlakbij het AZ 
stadion. In totaal 28 deurtjes (november 2017) 
Op de plattegrond staan de deurtjes van het ziekenhuis en het Golden Tulip Hotel niet aangegeven.  
 
Op www.elfendeurtjes.nl vind je de plattegrond waarbij je kunt inzoomen op rode torentjes.  
De plekken zijn dan duidelijk te zien. Je kunt dan de torentjes aanklikken op het scherm, waarna het adres 
zichtbaar wordt. Je komt weer bij het beginscherm door te klikken op de pijl. 
 
 
Hoe werkt de route: 
 
Op de plattegrond zie je allemaal kleine rode torentjes. Bij ieder torentje staat of hangt een deurtje in de 
etalage en op 3 plekjes vind je de deurtjes buiten. 
Het is de bedoeling dat de kleine kijkertjes zelf de deurtjes vinden in de etalages/bij de plekjes. 
  
De route mag je uiteraard zelf bepalen. De ene keer een korte, dan misschien alle anderen op een andere 
dag. De eigenaren hebben toegezegd de deurtjes in ieder geval 2 jaar te laten staan. 
 
Op de bovenste plattegrond vind je deze route: 
 
Startpunt Bibliotheek:  
Gasthuisstraat - Canadaplein - Dubbelebuurt - Gedempte Nieuwesloot - Van den Boschstraat 
-Langestraat - Schoutenstraat (3) - Laat - Koorstraat - Kerkplein - Canadaplein (8 deurtjes te zien) 
 
Op de onderste plattegrond vind je deze 2 routes: 
 
Startpunt Waagplein: 
Waagplein - Voordam - Marktstraat - Gedempte Nieuwesloot - Magdalenenstraat - Achterstraat –  
Payglop - Ridderstraat - Oudegracht - Groot Nieuwland (2) - Laat - 
Huigbrouwerstraat (2) - Kraanbuurt/Langestraat - Mient (2) - Waagplein (12 deurtjes te zien) 
 
Rondje d'Oude Stad: 
Verdronkenoord - Hekelstraat(2) - Fnidsen(2) - Mient(2) - Kraanbuurt/Langestraat - Huigbrouwerstraat 
(2) - Laat - Verdronkenoord  (11 deurtjes te zien) 
 
Net buiten de route valt de Baansingel (onderste plattegrond rechterkant onder), maar als je via de 
Schelphoekgarage komt, kun je deze goed zien. En wie weet volgen er meer deurtjes vlakbij, zodat hier ook een 
apart rondje te lopen is. 
 
De deelnemende adressen op alfabetische volgorde zijn:  
 
Arcadialaan 6 
Baansingel 141 
Canadaplein 1 
Fnidsen 62 
Fnidsen 72 Let op: kijk uit bij het water! 
Gasthuisstraat 2 
Gedempte Nieuwesloot 111 
Groot Nieuwland 6 
Groot Nieuwland 34 
Hekelstraat 18 
Hekelstraat 31 
Huigbrouwerstraat 2 
Huigbrouwerstraat 3 
Koorstraat 15 

Laat 82 
Langestraat 1  
Langestraat 87 
Magdalenenstraat 19 
Mient 6 
Mient 24 
Ridderstraat 15 
Schoutenstraat 6 
Schoutenstraat 30 
Schoutenstraat 38 
Verdronkenoord 100 
Voordam 4 
Vrouwenstraat 12 
Waagplein 2 
Wilhelminalaan 12 

  
 

Dorien Pronk-Roobeek, info@elfendeurtjes.nl, www.elfendeurtjes.nl, www.facebook.com/elfendeurtjes  



 


