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START 
 
Groei & Bloei afdeling Midden Kennemerland heeft deze Bomenroute voor u gemaakt. De 
route is zo’n 18 km lang, en bestaat uit twee delen van ongeveer 9 km die allebei starten bij 
de rotonde in het Stationscentrum.  
De wegen die u volgt, zijn vetgedrukt. In de rechterkolom vindt u de bomen die aandacht 
verdienen. Komt u vanaf het station, dan rechts de winkelstraat in, u komt uit bij de rotonde, 
de start van deze route. 
                                     RA= rechtsaf    LA = linksaf 
 

1 Bij de rotonde gaat u de Herenweg 
in langs de snackbar 

De boom in het midden van de rotonde is een 
Metasequoia, Metasequoia glybtostroboides. Deze stond 
eerst bij de Loet.  
 De linden, Tilia vulgaris,  in de Stationsweg zijn al in 1909 
geplant. 
Op de Herenweg staan Amerikaanse eiken, Quercus rubra. 
Onderweg ziet u rechts een bos, het Gemeentebos.  

2 Bij het winkelcentrum Het Loo gaat 
u rechtdoor, u ziet in de verte al het 
Witte Kerkje 

Links voor de boekenwinkel staan sierperen, Pyrus 
calleryana ‘Chanticleer’. Links op het plein bij ’t Loo ziet u 
een bijzondere kastanjeboom, Aesculus hippocastanum, 
deze werd daar ooit door de, toen 6-jarige, Tinie Greeuw 
in de grond gestopt, en is na tijdelijke opslag na de bouw 
van het winkelcentrum weer teruggeplant. rechts op het 
plein staan verschillende snoeivormen van de plataan, 
Platanus x acerifolia. 

3 U maakt met de klok mee een rondje 
om de Witte Kerk, even afstappen 
voor het stukje voetpad 

Om de kerk, buiten de muren, staan linden Tilia tomentosa. 
De grote taxus, Taxus baccata, rechts van de voorkant 
komt uit 1880-1890 en is 10 m hoog met stamomtrek 
van 125 cm. Aan de achterkant van de kerk staat een 
beuk, Fagus sylvatica “Purpurea”, 18 meter hoog, stamomtrek 
van 270 cm geplant rond 1900 

4 U gaat bij de rotonde rechtdoor en 
dan de 1ste RA. Dit is de van 
Aostastraat. 

 

5 2de LA de van Doornlaan U nadert een plantsoen met een bijzondere linde, Tilia 
tomentosa. Deze is geplant ter ere van het huwelijk van 
prinses Juliana en prins Bernhard op 7 januari 1937. 

6 LA de Laarmanstraat in Magnolia’s, Magnolia kobus 
7 2de RA de van Catsstraat  in de van Catsstraat staan sierkersen, Prunus avium ‘Plena’. 
8 in de bocht naar rechts is aan de 

linkerkant  een pad RA door het 
Gemeentebos 

 

9 Dit paadje van zo’n 20 meter komt 
uit op de ter Coulsterlaan 

 

10 Ga RA langs het Beestenboetje naar 
de Herenweg 

 

11 Steek de Herenweg over Amerikaanse eiken, Quercus rubra, geplant in de jaren 50 
12 bij de kerk RA de Holleweg haagbeuken, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, gesnoeid in 

vorm 
13 RA van der Veldenstraat  
14 LA de Willibrordusweg  
15 2de LA de Vinkenbaan  

 
monumentale kastanje voor De Beun en in de 
Vinkenbaan lijsterbessen, Sorbus intermedia 

16 Aan het eind LA de Torenlaan in  
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17 RA de Noordergeeststraat 
 

groepje dennen, mogelijk Pinus nigra, deze stonden ooit 
aan de grens van landgoed Nijenburg 

18 aan eind  RA de Spoorlaan in links o.a. een groepje sitkasparren, Picea sitchensis. 
19 LA, u rijdt nu op de Kerkelaan kastanjes in de Kerkelaan 
20 1ste RA de Westerweg, het Heilooër 

Bos in 
 
 

Het woord Heiloo bestaat uit Heilig en loo. Een loo is 
een open plaats in het bos en vroeger een Germaans 
heiligdom. Daarom kwam Willibrord juist hierheen, om 
de lokale bevolking te kerstenen. 

21 Halverwege het bos ziet u links en 
rechts een groot lang grasveld 
 
 
 

Dit is “De Ronde O” of Westerlaan. Rechts kunt u het 
landgoed Nijenburg in de verte zien. Aan weerszijden 
staat een dubbele rijen beuken. Hier gaat op 21 juni 
(midzomerdag) in het verlengde van de Westerlaan de 
zon onder. 

22 Vervolg de Westerweg, voorbij de 
Kuillaan  

23 RA de Rector Frederiklaan. Hier staan meidoorns, Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 
24 RA fietspad op, de Zandersloot  

 
 

Even verderop ziet u knotwilgen. Deze worden jaarlijks 
geknot door vrijwilligers. U vindt aan de rechterkant een 
bankje. 

25 1ste LA de Kuillaan 
 

oude eiken. Hoort u een boomklever hoog in de eik? 
Ook de nachtegaal is hier te vinden. 

26 RA bij de Kennemerstraatweg  Na het huis Nijenburg ziet u rechts een heuvel in het 
bos. Dit is de Kattenberg, gemaakt van uitgegraven 
grond van de vijver.  Bovenop staat een oude wijd 
vertakte lindeboom. 

27 passeer de stoplichten bij de 
Kerkelaan en u komt weer bij het 
Witte Kerkje 

Links staat een oude kastanje 

28 U neemt de rotonde voor driekwart  
29 Rechtdoor Dokterslaan  infietsen, of 

zie optie rechts 
 

Optie: afstappen om naar enkele monumentale bomen 
in de directe omgeving te kijken. Op de 
Kennemerstraatweg staat aan de linkerkant een rood 
huis. Links hiervan  is o.a. een tweestammige 
vleugelnoot, Pterocarya fraxinifolia, te zien. In 1999 is een 
derde stam verwijderd. En rechts achter het huis staat 
een monumentale beuk van 20 m hoog. 

30 Volg de Dokterslaan  U rijdt naar beneden de oude strandwal af. Het dorp 
Heiloo ligt, net als Alkmaar en Limmen, op een 
langgerekte zandrug, een strandwal. Deze vormde 4000 
jaar geleden een toevluchtsoord want hier bleef je droog. 

31 LA Maas Geesteranusweg linde, Tilia vulgaris 
32 RA Burenweg Links en rechts staan berken, Betula ermanii ‘Holland’ 
33 bij Klein Barlaken LA  
34 bij Lage Weijdt RA, deze   
35 de Lage Weijdt verder volgen links 

van de school 
Voor de school staan haagbeuken, Carpinus betulus “Frans 
Fontaine” 

36 2de RA Pijlemeeth   
37 bij Schapenweidt LA 

 
Doordat onlangs riolering is vervangen, zijn deze 
sierkersen geplant, Prunus yedoensis 

38  RA de Grote Olven in  
39 RA de Hoge Weijdt in    
40 LA Pijlemeeth, deze weg kruist de 

Dokterslaan 
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41 Nieuwe Plantagie RA 
 
 
 

U ziet hier over het weiland het theehuis van het 
landgoed Ter Coulster. Dit landgoed is in 1807 
aangekocht door de Alkmaarse burgemeester Fontein 
Verschuir 

42 Deze weg volgen LA bij Dokterslaan  
43 voorbij de waterpartij LA Frederica’s 

Hof  in  
 
44 

Voor een veilige oversteek bij de 
Kennemerstraatweg kunt u 
oversteken bij de stoplichten aan uw 
linkerhand 

Let op de apenboom, araucaria araucana, aan de overzijde 
bij nummer 143, en bij nr. 145 staan mooie bonte en 
groene hulstbomen, Ilex aquifolium 
 

45 oversteken en LA op de 
Kennemerstraatweg  

46 1ste RA naar Slimpad Bij de spelotheek aan de linkerkant staat een grote beuk, 
Fagus sylvatica 

47 RA de Molenweg  
48 LA bij de Herenweg  
49 u bent weer in het Stationscentrum  

 
Hier begint het tweede deel van de Bomenroute.  

Misschien een goed moment voor een pauze. 
 

50 Neem de rotonde driekwart de 
Zeeweg in 

 

51 1ste RA Westerweg bij nr. 229 staat op de linkerhoek een grote Robinia, 
Robinia pseudoacacia. Let op de markante bast. 
Verderop staan links en rechts gekandelaberde iepen, 
Ulmus “Christine Buisman”. Kandelaberen is een manier van 
snoeien om overlast van de takken te beperken. Deze 
bomen zijn waarschijnlijk een van de weinige in 
Nederland van deze soort. Christine Buisman deed 
baanbrekend onderzoek naar de oorzaken van 
iepziekte. 

52 1ste LA van Vladerackenlaan  
53 1ste ra het Trompenburg Alle berken, Betula, zijn zaailingen, vandaar dat ze 

allemaal een ander uiterlijk hebben, in het midden van 
het grasveld staat een grote plataan. 

54 RA Arklaan  
55 rechtdoor het Vierkant in  
56 bij de Laan van Muijs rechtdoor het 

fietspad op het Wethouder 
Thomsonbos in 

 

57 1ste RA– even de hellingproef! en 
dan rechtdoor 

Halverwege links ontdekt u de Eucalyptus, bij nr. 68. 
We zien tussen de huizen veel ruimte met wadi’s, 
verlaagde gazons waar het hemelwater kan wegvloeien. 

58 weg volgen, bij het water LA het 
fietspad op 

In de vijver groeien veel waterlelies. Aan de overkant 
van de vijver staat een lange rij sierperen, Pyrus calleryana  
“Chanticleer” 

59 eind fietspad RA, de Laan van Muijs Hier staan de ongekandelaberde iepen ‘Christine 
Buisman’ 

60 LA de Dors  Oude iepen, Ulmus hollandica 
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61 rechtdoor bij Bayershoffweg Op de kop van de vijver staat een grote vleugelnoot, 
links een grote es en abeel. 
Na de brievenbus ziet u een laag vertakte vleugelnoot, 
daarna een groepje Pinus. 

62 LA de van Vladerackenlaan   
63 2de RA de van Merlenlaan Even afstappen om op bankje te genieten van de grote 

treurwilg aan de overkant van de vijver. Fotopunt 
64 1ste LA de Wentholtlaan  Aan het eind ziet u links heel oude leilinden die vroeger 

bij een boerderij stonden. De boerderij is gesloopt. De 
ijzeren staven zitten ín het hout om de boom bij elkaar te 
houden. Gemeente Heiloo onderhoudt deze bomen. 

65 Aan het eind van de Wentholtlaan 
RA de de Wildtlaan 

Rechts op het grasveld staan div. oude bomen, o.a. 
meidoorns ‘Paul’s Scarlet’. 

66 even links aanhouden en u komt bij 
de Zeeweg 

 

67 De Zeeweg oversteken rechtdoor het 
fietspad in 

 

68 dit is het Wielemakersland  
69 Zo komt u langs Het Trefpunt  
70 aan eind RA de Pastoor van 

Muyenweg 
Bij grasveld en kunstwerk prachtige oude abelen groep, 
Populus x canescens 

71 1ste LA de Goodeslaan   Hier staan iepen, Ulmus hollandica ‘Groeneveld’ 
72  bij de Kerkakkers schuin 

oversteken verder de Goodeslaan 
volgen  

73 RA de Ewislaan Rechts een rij sierperen, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 
74 aan eind LA, Ewisweg  
75 LA bij het Zevenhuizen Rechts een lange rij Metasequioa's 
76 2de RA de Moestuin in  
77 Vervolg de route LA langs de 

Egelenburg 
Veel berken, Betula 
 

78 LA bij Westerweg   
79 RA spoorlijn oversteken  
80 2xRA de Hogeweg in Hier staan aan de linkerkant knotwilgen 
81 LA Krommelaan 

 
 
 
 

In de 1ste bocht ziet u recht vooruit een paaltje met 
informatie over een archeologische vondst. Deze weg 
bestond waarschijnlijk al eeuwen geleden. 
Verderop komt u links oude elzenhagen tegen. Deze 
omgeving is historisch agrarisch landschap 

82 RA bij Kennemerstraatweg  
83 Neem de rotonde voor driekwart en 

neem het fietspad aan de linkerkant 
van de Ypensteinerlaan 

Let op de bloemrijke bermen en de rij oude abelen aan 
de rechterkant, Populus x canescens ‘Witte van Haamstede’ 
 

84 Na de bocht oversteken en direct het 
fietspad links volgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de school ziet u rechts een vierkant van moerbeien in 
dakvorm, Morus alba, even verder is de 1ste boom op het 
grasveld een zwarte noot, Juglans nigra. 
Verderop staat een boom met een hek eromheen. Dit is 
de herdenkingslinde ter ere van het 25jarig huwelijk van 
Beatrix en Claus. Hoe oud is deze boom? 
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85 Vervolg de Ypensteinerlaan 
 
 
 
 
 

Links voor de flats staan zuilvormige zomereiken, 
Quersus robur “Fastigiata Koster” , rechts bij de brug staan 2 
vleugelnoten met de voor deze soort zo bekende 
wortelopslag. 
Iets verder aan het Rosendaal staan drie rijen essen, 
Fraxinus angustifolia “Raywood” 

86 steek over bij het Rosendaal  
87 4de  RA De Kroft grote Metasequioa vóór het Alternatief 
88 

 
 

Deze weg geeft toegang tot het terrein van het GGZ. 
U kunt een extra lus fietsen over het terrein van de GZZ, 
anders rijdt u verder en gaat RA bij de 
Kennemerstraatweg en dan verder bij punt 96 

89 ga vóór het gebouw de Overtoom 
5b LA  

90 Neem bij de driesprong het 
middelste pad 
 

stop hier even. De 1ste boom bij de waterkant is een 
enorme Catalpa. Op het Landpad staat een rij mooie 
eiken, Quercus 

91 RA Overtoom  
92 LA de Hooge Venne in  
93 LA de Olvendijk 

 
 

Stap af bij het grasveld en loop rechts om de lage muur. 
Halverwege vindt u informatie over de resten van kasteel 
Ypestein. Let ook op de tekst in de muur. 

94 Ga verder de Olvendijk af, zo 
verlaat u het GGZ-terrein via de 
noordelijke poort  

95 De Kennemerstraatweg steekt u 
meteen over en dan LA  

96 1ste RA de Zevenhuizerlaan   
97 1ste RA Werkendelslaan Hemelbomen. Ailanthus altissima 
98 Deze rijdt u geheel door 

 
 
 

In de hofjes aan de rechterkant staan groepen 
sierkersen. 
Bijna op het eind staan links in de Keldercroftlaan netjes 
gesnoeide haagbeuken Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ 

99 aan eind LA de Butterlaan in  
100 Steek de Breedelaan over en de 

Butterlaan vervolgen  
101 Bij T-splitsing RA 

 
Links staat hier voor nr. 17 een monumentale kastanje 
uit 1909 

102 tot bij Herenweg RA  
103 U arriveert in het Stationscentrum 

eind van de route  
  
 
Bedankt voor het fietsen van de Bomenroute door Heiloo, wij hopen dat u ervan genoten 
heeft. De route is het hele jaar door interessant, de natuur is altijd anders! 
 
Als u nog aanvullingen of opmerkingen heeft over deze route kunt u dat aan ons mailen: 
info@heiloo.groei.nl 
 
 
 
Werkgroep Bomenroute 
Groei & Bloei 
Afdeling Midden Kennemerland 



   routebeschrijving   Bomenroute Heiloo 

                                                              6/6               G&B afdeling Midden Kennemerland 

Boombeschrijvingen 
 
Abeel,  
Populus x canescens “Witte van Haamstede” 
max hoogte: 25m bloeitijd: maart-april 
bijzonderheden: onderkant blad is grijsviltig 
 
Amerikaanse eik, Quercus rubra 
max hoogte: 25m bloeitijd: mei 
bijzonderheden: zeer mooie herfstkleur, eikeltjes in oktober 
 
Apenboom, Araucaria araucana 
max hoogte: 12m bloeitijd: - 
bijzonderheden: kunnen wel 1000 jaar oud worden, 
vruchten kunnen zo groot worden als een voetbal 
 
Berk, Betula 
max hoogte: 18m bloeitijd: april-mei 
bijzonderheden: mooie schors 
 
Beuk, Fagus sylvatica ‘Purpurea’ 
max hoogte: 25m bloeitijd: april - mei 
bijzonderheden: beukenootjes in sept-okt 
 
Catalpa, Catalpa bignonioides 
max hoogte: 15m bloeitijd: juni-juli 
bijzonderheden: groot blad tot wel 25 cm 
 
Es, Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ 
max hoogte: 20m bloeitijd: april-mei-juni 
bijzonderheden: prachtige herfstkleur 
 
Eucalyptus, Eucalyptus 
max hoogte: 20 bloeitijd: okt-nov 
bijzonderheden: geurend blad 
 
Haagbeuk, Carpinus betulus “Frans Fontaine” 
max hoogte: 25m bloeitijd: mei-juni 
bijzonderheden:  vroeg in blad 
 
Hemelboom, Ailanthus altissima 
max hoogte: 20m bloeitijd: juli 
bijzonderheden: mooi getekende schors 
 
Hulst, Ilex 
max hoogte: 20m bloeitijd: mei 
bijzonderheden: bessen zijn giftig 
 
Iep, Ulmus  
max hoogte: 20m bloeitijd: maart 
bijzonderheden: gevoelig voor iepziekte 
 
Lijsterbes, Sorbus intermedia 
max hoogte: 10m bloeitijd: mei-juni 
bijzonderheden:onderkant blad grijsviltig, vruchten in sept-
okt 
 
Linde, Tilia tomentosa 
max hoogte: 20m bloeitijd: juli 
bijzonderheden: onderkant blad is witviltig 
 
Linde, Tilia vulgaris 
max hoogte: 25m bloeitijd: juni-juli 
bijzonderheden: geurende bloemen, vaak last van luizen 
 
Magnolia, Magnolia kobus 
max hoogte: 8m bloeitijd: april - mei 
bijzonderheden: geurende bloemen 

 
 
 
Meidoorn, Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 
max hoogte: 7m bloeitijd: mei-juni 
bijzonderheden: geen vruchten 
 
Metasequoia,  
Metasequoia glybtostroboides 
max hoogte: 25m bloeitijd: mei 
bijzonderheden: in herfst worden naalden rood en vallen 
daarna af 
 
Moerbei, Morus alba 
max hoogte: 15m bloeitijd: mei-juni 
bijzonderheden: eetbare vruchten in augustus 
 
Paardenkastanje, Aesculus hippocastanum 
max hoogte: 25m bloeitijd: mei-juni 
bijzonderheden:vruchten in sept - okt 
 
Peer, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 
max hoogte: 8m bloeitijd: april 
bijzonderheden: mooie herfstkleur, blad blijft lang aan 
 
Plataan, Platanus x acerifolia 
max hoogte: 30m bloeitijd: mei - juni 
bijzonderheden:let op bijzondere bast 
 
Robinia, Robinia pseudoacacia 
max hoogte: 25m bloeitijd: juni 
bijzonderheden: markante schors 
 
Sierkers, Prunus avium ‘Plena” 
max hoogte: 15m bloeitijd: april 
bijzonderheden: mooie herfstkleur 
 
Sierkers, Prunus yedoenensis 
max hoogte: 8m bloeitijd: april 
bijzonderheden: mooie herfstkleur 
 
Sitkaspar, Picea sitchensis 
max hoogte: 50m bloeitijd: - 
bijzonderheden: kegels in aug-sept-okt 
 
Taxus, Taxus baccata 
max hoogte: 15m bloeitijd: maart-april 
bijzonderheden: alle delen van de boom zijn giftig, rode 
bessen in sept-okt 
 
Vleugelnoot, Pterocarya fraxinifolia 
max hoogte: 15m bloeitijd: mei 
bijzonderheden: vruchten kunnen wel 50 cm lang worden 
 
Zomereik, Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ 
max hoogte: 20m bloeitijd: mei 
bijzonderheden: eikeltjes in sept-okt 
 
Zwarte den, Pinus nigra 
max hoogte: 40m bloeitijd: mei-juni 
bijzonderheden: kegels van 4 tot 9 cm groot 
 
Zwarte noot, Juglans nigra 
max hoogte: 25m bloeitijd: april-mei 
bijzonderheden: vruchten in sept-okt, houdt muggen op 
afstand

 


