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LEKKER LUNCHEN VAN HET LAND

De vakantiehuizen van
Monument en Bed
zijn uniek. Historische
locaties, van molen
tot sluiswachterswoning, maar wel
met de luxe van nu.
monumentenbed.nl

Arjan Bronkhorst

Slapen op een
historisch plekje

Kenneth Stamp

tips

Luid dit jaar de
lente in met een
fietstripje naar
Medemblik,
Enkhuizen en
Hoorn in Westfriesland. Geniet
van kronkeldijken,
de Zuiderzee en
de bollen bij Andijk
en Bovenkarspel.

Westfriese Omringdijk

Volg de eeuwenoude slingerende dijk naar de mooiste
plekjes van Westfriesland. Op de site vind je leuke fietsroutes. Stolproute Het Oude Land leidt je, zoals de naam al
enigszins verraadt, langs eeuwenoude stolpboerderijen.
westfrieseomringdijk.nl
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Coverfoto: Hollandbovenamsterdam.com, Rosita Breuer

Even naar Enkhuizen

Enkhuizen is een van de
mooiste VOC-steden van
het land. Bijzonder zijn met
name de waterpoorten,
monumentale stadspoorten
die de grachten afsluiten.
enkhuizenboeit.nl

Mooi van binnen
& buiten

Turf Hoorn ziet er niet alleen
prachtig uit, je kunt er ook
heerlijk gezond en biologisch
eten. Iemand zin in Indiase
currysoep of ‘bieterballen’?
turfhoorn.nl

Robert Gort

Het Zuiderzee Museum
in Enkhuizen staat dit
jaar in het teken van de
Gouden Eeuw. Het binnenmuseum is het hele
jaar door open, het buitendeel vanaf 30 maart.
zuiderzeemuseum.nl

Willem Blauw

Henk Visser

Wat een eeuw!

Beleef de glorietijd

De Gouden Eeuw écht
ervaren? In het Westfries
Museum ruik je specerijen
en kun je zelf rond Kaap
Hoorn varen. Of nou ja, in
een virtual reality dan.
westfriesmuseum.nl

Winkelen & leuten

Shoppen op het boerenland?
Dat kan met de Westfriese
Winkeltjesroute. Deze leidt
je ook langs zes theetuinen.
Inclusief de Vliegenzwam,
met leuk appartement.
westfriesewinkeltjes.nl
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BAKERMAT VAN DE GOUDEN EEUW

Voorspoedige reis

2019 is uitgeroepen tot jaar van Rembrandt en De Gouden Eeuw.
Maar vergeet Amsterdam even, want in Westfriesland begon
de Nederlandse voorspoed. Dat ervaar je volop in Enkhuizen,
Hoorn en Medemblik. Hoorn heeft zelfs zijn eigen Rembrandt.
Tekst en foto’s Monique van Klaveren, Westfries Museum, Roy Kat, Benno Ellerbroek Met dank aan Riet Elshof
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haringvangst, iets wat je
nog steeds terugziet in het
het gemeentewapen. Ook
was er levendige handel
met Scandinavië. Deense
ossen werden net buiten de
stad vetgemest. Schepen
voeren naar de Oostzee met
vis en namen op de terugweg hout en graan mee.
Het hout was handig voor
scheeps- en huizenbouw,
het graan werd doorverkocht naar de landen rond

Westfries Museum

Benno Ellerbroek

“Jullie zijn in een wereldstad”, zegt de Enkhuizer
stadsgids Ferry Verboom.
Met een knipoog weliswaar,
maar een wereldplek is het
sowieso. We fietsen langs
het Snouck van Loozenpark,
de havens, De Drommedaris
en de laatste stadspoort
van de vestingwal. “Hij
heet Koepoort, omdat hier
vroeger de koeien de stad
werden binnengeleid”, vult
Liz Fields aan, de receptioniste van het comfortabele,
gelijknamige hotel.
Geschiedkundig vormt Enkhuizen een verantwoord
begin van onze tocht. De
stad had aanvankelijk meer
inwoners dan Hoorn. Nu is
het andersom: in Enkhuizen
wonen krap 18.000 mensen, in Hoorn 73.000. De
Zuiderzeestad werd vanaf
de vijftiende eeuw steeds
welvarender dankzij de

de Middellandse Zee. Daarvoor in de plaats kwamen
weer zout en wijn terug.
Ja, Enkhuizen was al vroeg
internationaal georiënteerd.
Oosterse liefde
Al snel lonkte ook Azië. De
VOC, de Vereenigde OostIndische Compagnie, werd
opgericht in 1602, maar al
eerder waren er pogingen
om vanuit de lage landen
de oversteek te wagen. Het
probleem daarbij was dat
de Portugezen de touwtjes
stevig in handen hadden bij
de specerijenhandel.
Trots vertelt Ferry dat de
Enkhuizer avonturier Jan
Huygen van Linschoten
een belangrijke rol speelde.
“Hij was in dienst van de
Portugezen en pleegde
bedrijfsspionage door
zeekaarten te kopiëren.”
Die kwamen bij terugkeer

route

Roy Kat

De Gouden Eeuw duurde
van 1550 tot 1650,
maar i n Enkhuizen begon
hij al veel eerder
Drommedaris

Enkhuizen Hoorn Medemblik special

in Enkhuizen in Hollandse
handen terecht. Maar Huygen zelf wilde eerst iets
anders p
 roberen: naar het
oosten via de Noordkaap.
“Van zijn eerste poging met
kapitein Dirk Plomp keerde
hij onverrichter zake terug.
Hij had op de heenreis op
diverse plaatsen tonnen als
baken achtergelaten, die op
de terugreis kapotgevroren
bleken. Daar gaat het liedje
‘Jan Huygen in de ton’ over.
Een tweede poging mislukte
ook. Toen haakte hij af. Hoe
de derde tocht van Willem
Barentsz. afliep, weten we
allemaal: die eindigde op
Nova Zembla.”
Inmiddels had stadhouder
Johan van Oldenbarnevelt
de VOC opgericht om de
Hollandse handelskrachten
te bundelen. Ferry lepelt
op: “Amsterdam kocht zich
in voor drie miljoen florij
nen, Zeeland voor een
miljoen en Enkhuizen voor
een half miljoen. Hoorn,

Medemblik, Rotterdam en
Delft stopten ook nog wat
geld in de pot. Het oudste
nog bestaande aandeel ter
wereld is een VOC-aandeel
van de gemeentebode van
Enkhuizen.”
Stad van de prins
Dit speelde zich af tegen
het decor van de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de
Staatse en Spaanse troepen
elkaar te land en ter zee
(maar nog niet in de lucht)
bevochten. Enkhuizen was
in 1572 een van de eerste
Hollandse steden die zich
achter prins Willem van
Oranje schaarde. Dat horen
we van Karin Mazereeuw.
Zij is de uitbaatster van ’t
Ankertje, een gezellig bruin
watersportrestaurant waar
Willem Alexander vroeger
graag naartoe zeilde. Het
bewijs daarvan komt uit de
tap (biertje met zijn naam)
en hangt aan de muur (een
foto). Zou hij zich d
 estijds

Kerkbuurt langs de dijk van
Medemblik naar Enkhuizen

6

FietsActief MAART 2019

gerealiseerd hebben dat het
huidige koninklijk huis heel
veel te danken heeft aan
Enkhuizen?
Maar om op de VOC terug
te komen: samenwerking
was eind zestiende eeuw
best slim. En daar komen
Hoorn en Medemblik ook in
beeld. In de zomer van 1573
vergaderden de gedeputeerden van de vrije steden
van Holland voor het eerst
in Hoorn. En wel in het rijkversierde gebouw waarin
nu het Westfries Museum
is gevestigd. Ook de Admiraliteit (de marine) zetelde
destijds in Hoorn.
Groeispurt
Vanaf dat moment beleefde
de stad een enorme groeispurt. En al snel was Hoorn
nog groter en chiquer dan
Enkhuizen. Als je nu langs
de havens, de Hoofdtoren,
de Grote Oost en over het
Roode Steen fietst, kun je
je enigszins voorstellen

Alles piept en zucht
in het Stoommachinemuseum

Nog meer piepers:
Opperdoezers uit,
juist, Opperdoes

Enkhuizen Hoorn Medemblik special

hoe bedrijvig het er in de
Gouden Eeuw moet zijn
geweest. En hoe welvarend.
Sommige vooraanstaande
families waren zo slim om
te investeren in de nieuwe
polders, zoals de dichtbij
gelegen Beemster.
De elite van de stad pochte
niet alleen met poen en
mooie huizen, maar ook
met andere opsmuk. “Vooral
de latere generaties”, vertelt Christa van Hees van
het Westfries Museum.
“Kijk maar eens naar de
schutterijstukken van Jan
Albertsz Rotius. Ze noemen
deze schilder hier ook wel
de Rembrandt van Hoorn.
Vooraan staan oude heren
in sobere kleren, achteraan de jongeren, met mooi
bewerkte kragen en lang
haar. De ouderen mopperden een beetje over al die
uiterlijke schijn.”
Hoe kon Hoorn uiteindelijk
Enkhuizen voorbijstreven?
Cees Bakker van het Westfries Museum weet het: “Na
1650 ging het bergafwaarts
met Enkhuizen omdat de
haringhandel afnam. Hoorn
was ook een marktstad en
profiteerde al aan het begin
van de zeventiende eeuw
van de opbloeiende landbouw. Daarnaast bleef
de scheepsbouw floreren.”
Dorpen in bloei
Op weg naar Medemblik rij
je door twee dorpen die in
de Gouden Eeuw dankzij de
landbouw begonnen op te
bloeien. Opperdoes is nog
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altijd bekend om zijn aard
appels, de Opperdoezers.
Het mooie lintdorp Twisk is
een echte veeteeltstad.
Als we bij het uitzetten
van de route vertwijfeld
stilstaan op een kruispunt
neemt Opperdoezer Linda
ons spontaan op sleeptouw.
Ze vertelt over het verschil
tussen beide dorpen: “De
Opperdoezers waren tuinders met veel kinderen,
de Twiskers veetelers met
weinig kinderen. Opperdoes
had vier vrij ‘zware’ kerken
en Twisk was vrijzinnig.”
Wat ons vooral opvalt is dat
in beide dorpen nog altijd
mooie boerderijen staan.
Zucht, kraak, piep
Via een smal pad nader
je Medemblik, een kleine
middeleeuws stad met
havens, een oude burcht
én herinneringen aan het
stoomtijdperk. Er rijdt niet
alleen een boemeltje, aan
de dijk zit ook een museum
met stoommachines die
door een verzamelaar bijeen zijn gebracht. Er zucht,
kraakt en piept zelfs een
stoombaggermachine. Het
hoofdgebouw is een voormalig stoomgemaal, een
relikwie uit de IJzeren Eeuw.
Hoe Westfriesland er anno
nu voorstaat? De handel
in groentezaden bloeit, er
komen jaarlijks 1,5 miljoen
toeristen en de watersport
floreert. Nee, het is geen
centrum van de wereld
meer. Maar het blijft wel
een wereldplek.

Gastenkamer ’n Kat aan ’t Rad

Logeeradressen
Oostereiland
Waar vroeger de Admiraliteit
gevestigd was in Hoorn, vind je
nu een trendy wijk, met een heus
gevangenishotel. oostereiland.nl
In de stad
B&B Enkhuizen ligt midden in
het historische centrum van
Enkhuizen. De drie luxe kamers
kijken uit op de gracht.
bedandbreakfastenkhuizen.com
Romantisch
Het zwanenhuis boven de vijver
van Villa Enkhuizen is een uniek
en romantisch stulpje voor twee.
villa-enkhuizen.nl
’n Kat aan ’t Rad
Gastenkamer op een toplocatie:
het Gildehuis van de Bierdragers,
in een rustig hoekje van de oude
binnenstad van Enkhuizen (‘de
Boerenhoek’). Met zitje aan het
water en supergastvrije eige
naren. bedandbreakfast.nl
Tante Bets
Lekker in de lente: een b&b met
eigen terras aan de Zuiderboerenvaart! Snuffel meteen even
rond in het bijbehorende winkeltje met antiek & curiosa.
tantebets.nl
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l
ROUTE
ENKHUIZEN
Afstand 49 km /
62 km / 75 km
Start P&R terrein
station Enkhuizen
(gratis)
Autonavigatie
52°42’00.02” N en
5° 17’01.96” O
Afkortingen
LA = Linksaf
RA = Rechtsaf
RD = Rechtdoor
Y = Wegwijzer
PS = Paddenstoel
KP = Knooppunt
Ri. = richting

l

FietsActief route-archief
Je vindt het volledige
routeverhaal plus
beschrijving en het
gps-bestand terug op
fietsactief.nl/
routeenkhuizen
Speciaal voor abonnees
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1	
Fiets terug naar de ingang van het parkeerterrein. LA (Stationsweg), mee met de bocht naar rechts, in bocht naar links ga je
RD over drempel langs de haven. Na het havenkantoor schuin
LA, om de Drommedaristoren met poort heen. Over het bruggetje en bij ‘t Ankertje LA (Dijk). Volg LF21b (bij kruising RD naar
KP27). Blijf LF21b vanaf hier circa 12 km volgen. Blijf op de dijk
langs het IJsselmeer (ook als LF21 er even vanaf gaat).
2	Pas RA bij KP9 (net als LF21), Oosterleek in. LF21b blijf je volgen
tot Schellinkhout.
3	Ter hoogte van Schellinkhout RA naar beneden (LF21b even
verlaten). Door het dorp. Na de kerk 2e weg LA (Wester Meeweg)
ri. Watermolen. Aan het einde de dijk weer op, schuin RA. Volg
de LF21b tot het plein (Roode Steen) bij het Westfries Museum in
Hoorn.
4	Op plein de Roode Steen RA en na 30 meter schuin RA (Kerkstraat). Bij veelsprong RD (Achterstraat), langs de kapel met de
vliegende jongen en het voormalige weeshuis met gevelsteen.
De Koepoortsbrug over. Het spoor over. Met doorgaande weg
RA (Vredehofstraat). Volg KP64 door Blokker.
5	Volg KP81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 55 – 54 – 73 (Twisk) – ri. 69.
6	In Opperdoes na nieuwbouwwijkje en na bushalte ‘Julianastraat’ RA, doodlopende Julianastraat in. Volg deze straat tot
het einde. Brug over en LA (Kluiten). Met bocht mee naar rechts
(Zuiderpad). Bij pleintje LA (De Gouw) en bij kerk RA (wordt Kerkebuurt). Bij KP89 en Bijenstal RD (Oosteinde). Aan het einde
met bocht mee naar links, spoor over en RA. Bij 2e doorgaande
weg LA en RA (Westerdijk), ri. centrum van Medemblik. Bij
KP63 naar KP90, ri. 74, maar bij kerk RA en door het poortje
(Torenstraat). Bij grachtje over brugje LA (Achterom). Schuin RA
omhoog en LA, langs de haven, aan het einde RA, brug over en
na circa 100 m LA (LF21b). Bij het IJsselmeer kun je even naar
links heen en weer voor het kasteel van Medemblik. Volg verder
LF21b (het Nederlands Stoommachinemuseum bevindt zich in
het grote gemaal aan de rechterkant van de dijk).
7	Bij KP15 ga je Andijk in en verlaat je LF21b. Volg KP13 – 26 –
ri. 30.
8	Bij rotonde met kunst KP30 verlaten en RA (Wethouder Westdorppad). Vestingwal op en RA. Hou rekening met wandelaars.
Volg de vestingwal circa 1,5 km (ook na grote witte poort de
vestingwal blijven volgen, achter de heg weer omhoog). Aan
het eind bij T-splitsing LA. Volg bordjes Centrum. Let op: bij
Snouckstraat RA en LA, het park in, grindpad op. Hou rechts
aan bij twijfel en slinger door het park tot de uitgang. RA
(Stationsweg) en bij stationsgebouw RA naar het P&R terrein.

Routeverkorting (49 km) Vanaf KP83 naar 49 – 48 – 27 – bij
Koepoort RA vestingwal op en volg verder lange route.
Routeverkorting (62 km) Vanaf KP55 naar KP56 en KP57, zie
verder lange route.



Benno Ellerbroek

GRATIS
KOFFIE

Westfries Museum

Restaurantcafé Ridderikhoff

€ 2,50
KORTING

Tegen inlevering van deze bon
betaal je voor de entree tot
het museum slechts € 6,50
in plaats van € 9,-.

Tegen inlevering van deze bon krijg je bij
bestelling van een kopje koffie met bourgondische appeltaart (prijs: € 4,95) een
tweede kopje koffie gratis.

€ 1,95
KORTING
Alan Sondoval

GRATIS
KOFFIE

Oranje Buiten

Tegen inlevering van deze bon krijg je
het tweede kopje koffie gratis (geldig
op alle koffies).

Enkhuizer Almanak

Tegen inlevering van deze bon betaal je
geen € 7,95 maar € 6,- voor de Enkhuizer
Almanak van 2019.



GRATIS
KOFFIE

GRATIS
NACHOS
Coffy-huys

Tegen inlevering van deze bon krijg je het
tweede kopje koffie gratis.

Brouwerij De Werf

Tegen inlevering van deze bon krijg je een
gratis portie nacho’s bij aankoop van twee
biertjes naar keuze.

MAART 2019
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FietsActief-aanbieding

FietsActief-aanbieding

Westfries Museum

Restaurantcafé Ridderikhoff

Mooi monumentaal pand aan het bruisende horecaplein de Roode Steen. Een
plekje om even de tijd voor te nemen en te
genieten van de bijzondere omgeving.

Door de poorten van een 17e-eeuws monument wandel je de Gouden Eeuw binnen.
Met meer dan 25 stijlkamers vol schilderkunst, porselein, glas en zilver.

€ 2,50
KORTING

Roode Steen 9
Hoorn
ridderikhoff.org

Roode Steen 1
Hoorn
wfm.nl

GRATIS
KOFFIE

FietsActief-aanbieding

FietsActief-aanbieding

Oranje Buiten

Enkhuizer Almanak

Het strandpaviljoen van Hoorn wordt ieder
jaar een beetje mooier. Begonnen als
pop-up restaurant, nu een echt blijvertje
dat ze in Hoorn niet meer willen missen.

Het is en blijft een instituut, dit jaarlijks
verschijnende boek vol informatie over
het nieuwe jaar. Uitsluitend in te wisselen
bij Enkhuizer Almanak Museum (geopend
vanaf april) en VVV Enkhuizen e.o.

Schelphoek 4
Hoorn
oranje-buiten.nl

Tussen Twee Havens 1
Enkhuizen

GRATIS
KOFFIE

€ 1,95
KORTING


FietsActief-aanbieding
Brouwerij De Werf

FietsActief-aanbieding
Coffy-huys

In het proeflokaal geniet je van eigen bieren
en de creaties van huurbrouwers. Je kunt er
meteen een lekker snackje bij bestellen.

In dit oude pand vind je een delicatessenzaakje waar je smult van koffie en choco
laatjes. Je vindt er ook mooie serviezen.

Paktuinen 6
Enkhuizen
brouwerijdewerf.nl

Westerstraat 92
Enkhuizen
coffy-huys.nl

GRATIS
NACHOS

GRATIS
KOFFIE
12
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citytip

SHOPPEN IN HOORN
LEKKER & DICHTBIJ

Rosita Breuer

Gratis insidertip: aan de
Gedempte Turfhaven in
Hoorn vind je Basiclabel,
met veel mooie design
meubels van eigen makelij.
Loop ook even binnen bij
Basiclabel Loft aan de Veemarkt. In het voormalige
Claraklooster uit 1467 kom
je voor interieur met een
stoere, industriële uitstra
ling en vintage vondsten.
Hapje eten of iets drinken?
Bij Local Hoorn proef je
de streek. Hoe lokaler hoe
beter, zegt eigenaresse Nila
Klut. Alles is vers, van de
smoothies tot de huisge
maakte taart. Je kunt hier
trouwens ook lekker inslaan
voor een picknick tijdens je
fietstocht.
basiclabel.nl, localhoorn.nl
TIP
Nog meer leuke winkeltjes in Hoorn vind je op
dehoornsestraatjes.nl

Knus aan een croissantje
bij Local Hoorn

Havenhuisje

Het prachtige oude Havenhuisje in Medemblik kijkt
uit over de Westerhaven.
Binnen zijn eeuwenoude
gebinten en oorspronkelijke muren intact gelaten.
Dé plek voor een kop koffie: de kleine loggia, een
binnenplaats met zitje.
havenhuisjemedemblik.nl

Het schip in de fles

0 Markermeer om de hoek

Hoe komt dat schip toch in
die fles? Je leert het bij het
Flessenscheepjes Museum,
met meer dan 1000 exemplaren, onder andere uit de
V.O.C.-tijd. Geinig!
flessenscheepjesmuseum.nl

De Appelhoek is een ‘biologische belevenisboerderij’ direct
aan het Markermeer (met strandje!) en aan de voet van de
Westfriese Omringdijk. Je kunt er kamperen of huren. Het
Vissershuisje uit 1700 is een schatje. appelhoek.nl

Lentelogeren

Goditi La Vita is een fijn
en sfeervol vakantie
huisje in het dorpje Hem,
halverwege Enkhuizen
en Hoorn. Een perfecte
standplaats.
goditilavita.nl
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streekfavorieten

Drie-eenheid: fiets,
stoomtram & boot

Vanaf eind maart kun je weer
een leuk rondje maken: neem
je fiets mee aan boord van de
Museumstoomtram van Hoorn
naar Medemblik, pak daar de boot
naar het Zuiderzeemuseum en
fiets via Enkhuizen terug naar
Hoorn. Bijzonder! mstplanner.nl,
stoomtram.nl

0
Historisch hart

Benno Ellerbroek

Aan de Roode Steen in Hoorn
vind je een prachtig adresje:
Restaurantcafé Ridderikhoff.
De wintertuin is een p
 laatje! Mooi:
dit is een leerwerkrestaurant, dat
meer dan dertig medewerkers een
kans op de arbeidsmarkt gunt.
ridderikhoff.org

Dit gidsje is een uitgave van New Skool Media B.V.

Romantisch

Het zwanenhuis
boven de vijver
van Villa Enkhuizen
is een uniek en
romantisch stulpje
voor twee.
villa-enkhuizen.nl
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welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van druk- en zetfouten uit.
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Delft Marketing

Volgende streekgids
DELFT & LEIDEN

• Fietsen door het bloeiende boerenland
• Leuke lunchadresjes in Leiden

MOOIE
ROUTES
+
BIJZONDERE
ADRESJES

• Bijzondere Delftse winkeltjes
• In het spoor van de trekschuit:
de intercity’s van de Gouden Eeuw

Loïs Koelewijn/Staatsbosbeheer

• Op ontdekkingstocht in Het Groene Hart

FietsActief 2 ligt 12 april 2019 in de winkel
Over de leuke
dingen van
het fietsen

INSPIRATIE

AFSTAPADRESSEN

OVERNACHTEN

AANBIEDINGEN

