Camperlocaties &
toeristische tips
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Meer informatie over de camperlocaties
op www.campercontact.nl

+31 (0) 6 26 63 25 29

2

Recreatiepark Wiringherlant

Noordstroeërweg 5, Hippolytushoef

6

Camping Noorder Sandt

3*

Mini Camping Duinzoomhoeve

7

Camping Oase

+31 (0) 2 23 69 02 50

+31 (0) 2 23 64 13 73

+31 (0) 2 23 64 48 60

www.ardoer.com

www.strandcampingoase.nl

www.campinghelmzicht.nl
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Camping de Tulpenweide

Zanddijk 321, Julianadorp aan Zee

Oosterkwelweg 19, Wieringerwerf

Voorweg 5a, Callantsoog

+31 (0) 2 23 53 33 79

+31 (0) 2 27 66 32 17

+ 31 (0) 2 24 58 16 63

www.boerderijspoorzicht.nl

www.detulpenweide.nl

www.eurocampings.net

www.callassande.nl

Camping De Nollen
Westerweg 8, Callantsoog

14*

Camping Eindeloos
Nollenweg 9, ‘t Zand

15*

Bosweg 48, ‘t Zand

+31 (0) 2 24 58 12 81

+31 (0) 6 55 99 84 17

+31 (0) 2 24 57 12 81

www.tempelhof.nl

www.denollen.nl

www.camping-eindeloos.nl

www.keesentrijntje.nl
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Camping de Lepelaar

19

Camping AanNoordzee

16*

Camping Kees en Trijntje

+31 (0) 2 24 58 15 22

17*

12

Camping Callassande

+31 (0) 2 23 63 31 25

13*

Stoomweg 28, Breezand

11

Camping Catharinahoeve

8*

Minicamping Helmzicht

+ 31 (0) 2 23 64 12 66

9*

4*

Hoeve Ons Lust

www.campingmariahoeve.nl
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Camping St. Maartenszee

Westerduinweg 15, St. Maartensvlotbrug

Westerduinweg 34, St. Maartenszee

Westerduinweg 30, St. Maartenszee

+31 (0) 2 24 57 12 81

+ 31 (0) 2 24 56 13 51

+31 (0) 2 24 56 31 09

+ 31(0) 2 24 56 14 01

www.campingdevolharding.eu

www.delepelaar.nl

www.aannoordzee.nl

www.ardoer.com
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Camping ’t Ruige Veld

22

Camping Corfwater

Ruigeweg 49, Sint Maartensbrug
+ 31(0) 2 24 56 12 91

+31 (0) 2 26 38 19 81

+ 31 (0) 2 26 38 14 32

www.campinggolfzang.nl

www.ruigeveld.nl

www.corfwater.nl

www.watersnip.nl

Campingpark de Bongerd
Bongerdlaan 3, Tuitjenhorn
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Buitenplaats ‘de Luwe Stek’
Hogebrugweg 11b, Waarland

27

Pettemerweg 4, Petten

Camping De Gouw
Gouwe 5, Hoogwoud

+31 (0) 2 28 59 29 44

+ 31 (0) 2 26 39 14 81

+31 (0) 2 26 42 13 97

+31 (0) 6 51 52 07 21

www.vakantieparkhetgrootslag.nl

www.bongerd.nl/kamperen

www.luwestek.nl

www.campingdegouw.nl

Camping Veerhof Oostwoud
Vereweg
N302 4, Oostwoud

29

Boerencamping De Gouwe Stek
de Gouw 11, Bovenkarspel

30*

31

Camping Enkhuizer Zand
Kooizandweg 4, Enkhuizen
+ 31 (0) 228 317 289

+31 (0) 2 28 51 19 87

www.campingveerhof.nl

www.degouwestek.nl

www.campingenkhuizerzand.nl

www.campingbroekerhaven.nl

Camping De Kolibrie
De Groet 2, Warmenhuizen

34*

Camping Molengroet

35

Nollenweg 1, Egmond aan Zee

+31 (0) 2 26 39 45 39

+ 31 (0) 2 26 39 34 44

+31 (0) 7 25 06 17 02

www.campingdebregman.nl

www.dekolibrie.eu

www.droomparken.nl/molengroet

www.eurocampings.net

Camping Natuurlijk Genoegen
Driehuizerweg 2A, Driehuizen

38

Kennemer Duincamp. Bakkum
Zeeweg 31, Castricum aan Zee

39

Minicamping De Hooiberg
Bleumerweg 12, Castricum

+31 (0) 7 25 33 01 09

+31 (0) 7 25 04 43 26

+31 (0) 2 51 66 10 91

+31 (0) 2 51 65 13 87

www.deboekel.nl

www.natuurlijkgenoegen.nl

www.kennemerduincampings.nl

www.twiskdehooiberg.nl

41*

Kennemer Duincamp. Geversduin

Beverwijkerstraatweg 205, Castricum

+31 (0) 2 99 67 30 32

+31 (0) 251-661095

www.campingtuinderijwelgelegen.nl

www.kennemerduincampings.nl

Download de Campercontact app

Colofon
De Stichting Ondersteuning Bedrijvigheid Noord-Holland-Noord statutair gevestigd in
Alkmaar is initiatiefnemer en in samenwerking met de gemeente Alkmaar is dit drukwerk
tot stand gekomen.
Deze uitgave is met veel zorg samengesteld. De juistheid van de gegevens is mede
afhankelijk van informatie die ons door derden is verstrekt. Indien deze informatie
onjuistheden blijkt te bevatten kan de uitgever daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.

Zoekterm binnen de app-stores = NKC

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente Alkmaar.

40*

42 SVR

Raadhuisstraat 24a, Graft- De Rijp

*Deze camperlocaties staan vermeldt in de Campercontact app

36

Kustcamping Egmond aan Zee

Molengroet 1, Noord-Scharwoude

+ 31 (0) 7 25 09 19 59

37*

32

Zuiderdijk 1 B, Bovenkarspel

+31 (0) 2 28 51 69 58

33

28*

Camping Broekerhaven

+31 (0) 2 29 20 15 75

Camping de Bregman

24

Camping de Watersnip

+31 (0) 2 24 56 29 05

25

Strandweg 3, Petten

23*

Belkmerweg 79, St. Maartensvlotbrug

Alle informatie inclusief reviews van de getoonde
plaatsen is terug te vinden via de app, welke
geschikt is voor Android en IOS of via de website
www.campercontact.nl.

Productie en redactie: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord en Multi Marketeers in
opdracht van de Stichting Ondersteuning Bedrijvigheid Noord-Holland-Noord.
Cartografie en opmaak: C•ARTOSTUDIO2014©
Druk: MoreCreative

Campercontact

+31 (0) 2 23 63 74 12

Boekel 22, Akersloot

Markermeer

Zuiddijk 34, De Rijp

Zanddijk 75, Julianadorp aan Zee

Camping De Boekel

Wijdenes

Hemelum

15*

Fam. Stoop

Noorder sandt 2, Julianadorp aan Zee

Oosterleek
Schellinkhout

14*

Bakhuizen
campings met campervoorzieningen
• campsite with motorhome facilities

5*

Gerbrandtslaan 18, Schoorl

Hoorn Kersenboogerd

+31 (0) 72 5 03 96 41

www.ootjekonkel.nl

Middenvliet 2b, Julianadorp aan Zee

Proefpolder 4, Andijk

14

N244

Markenbinnen

N506

31

Oterlekerweg 3, Stompetoren

www.hoeveonslust.nl

Camping Tuinderij Welgelegen

Etersheim
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+31 (0) 2 29 54 39 09

12*

Café Rest. Het Schermer Wapen

www.duinzoomhoeve.nl

Vakantiedorp Het Grootslag

N247
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Midwoud

Sijbekarspel

Wervershoof

Kerkbuurt

IJsselmeerdijk 16a, Scharwoude

www.recreatiewiringherlant.nl

Camping Golfzang
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Hoornse Jaagweg 2, Oosthuizen

11*

Pannenkoekenhuis Ootje Konkel

www.donkereduinen.nl

Grote Sloot 458, Oudesluis

N239
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N242
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Dirkshorn

Bergerweg 201, Alkmaar

Zanddijk 7, Julianadorp aan Zee

Camping De Volharding

15

Opperdoes

Winkel

11

16

18
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N245

AlkmaarNoord

21

10 16 17

Lutjewinkel

N241

Medemblik-Enkhuizen

Westdijk, Heerhugowaard

8*

Camping Alkmaar

Middenvliet 7, Julianadorp aan Zee
Aldemardum
+31 (0) 2 23 63 73 85

Camping Tempelhof

14 Medemblik

5

2

Parking Recreatie knooppunt
+31 (0) 2 99 40 94 09

7

Jachthaven Broekhorn

+31 (0) 2 27 51 14 23

Westerweg 2, Callantsoog
A7

+31 (0) 2 27 50 10 09

+31 (0) 2 23 61 47 31

Camping Mariahoeve

N242

Barsingerhorn

1

Jan Verfailleweg 616, Den Helder

Rijksweg 80, Julianadorp
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39
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Camping de Donkere Duinen

IJsselmeer

10*

www.grashavenhoorn.nl

13*

+31 (0) 2 29 54 12 75
Stavoren
www.lesdeuxponts.nl

Boerencamping Spoorzicht
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Schagerbrug

Zuiderzeeweg 2C, Middenmeer

+31 (0) 7 25 11 69 24

+31 (0) 2 29 21 52 08

Eetcafé Les Deux Ponts

9

polder

Visserseiland 221, Hoorn

Molkwerum

Deze kaart bevat een selectie van camperlocaties en
toeristische highlights van Noord-Holland Noord.
Voor meer informatie kunt u op de toeristische
websites terecht.

1

4

Sint Maarten

Kreileroord

Wieringermeer-

N248

N9

Groet

Wieringerwerf

Slootdorp

4*

Jachthaven Middenmeer

www.campingalkmaar.nl

Koudum
Jachthaven De Grashaven

+31 (0) 2 29 75 41 56

www.noord-holland.com
www.vvvtopvanholland.nl
www.vvvhartvannoordholland.nl
www.laagholland.com
www.vvvenkhuizen.nl
www.westfrieseomringdijk.nl

3

17

Burgerbrug

Westeinde 302, Berkhout

6*

Oosteinde 41, Opperdoes

9*

Timmermans

Slimdijk 2, Oudendijk

Anna Paulowna

Wieringerwaard

St. Maartensvlotbrug

www.bijenstal.nl

Toeristische informatie l Touristic information

Zijpe

N9

www.recreatiehavenschagen.nl

A7

Oudesluis

Stolpen

Recreatiegebied / Strandopgang
l Recreation area / Beach entrance

+31 (0) 2 27 54 01 16

Spoorlijn met station l Railway with station

11

Wierweg 7, Slootdorp
+31 (0) 6 54 32 50 08

Imkerij De Bijenstal

+31 (0) 6 23 50 27 44

Westfriese omringdijk

Westerland

5*

Zie beschrijving achterzijde l See information on the other side

Vogelgebied l Habitat of birds

3*

Camperplaats De Tulpentuin

www.tulpenexcursie.nl

Hindelopen
Lagedijkerweg 2BE, Schagen

Veerpont l Ferry

10

't Zand

16

6

Hond
sbosse
Ze

Duin

4

15

22

Hargen

Noord-

Het fietsroutenetwerk bestaat uit een netwerk van wegen of
fietspaden die in genummerde knooppunten bij elkaar komen
over een lengte van circa 500 kilometer. Fietsers kunnen met
dit systeem van knooppunt tot knooppunt hun eigen route
samenstellen. Op fietskaarten staat het fietsroutenetwerk
aangegeven.

N99

+31 (0) 2 24 58 15 41

Recreatiehaven Schagen

1 Bezienswaardigheden l Highlights

Vuurtoren l Lighthouse

N249

Eenigenburg

Egmond
aan Zee

N99

13

Burgervlotbrug

36
20

1

Friesland / Groningen

12

13

12

8

Wandelnetwerk Noord-Holland

2

N9

N245

19

1

Oostkade , Den Oever

www.willemsoordbv.nl

Vliegveld l Airport
Breezand

Julianadorp
aan Zee

Groote Keeten

24

Noord-Holland Noord heeft vele mooie dorpen en steden.
Bijna elk dorp en stad heeft een eigen wandeling, die langs de
mooiste plekjes voert. Zo maakt u op een unieke manier kennis
met de bewoners en de verhalen. U kunt bij de locale VVV meer
informatie krijgen. Onder het kopje toeristische informatie
staan verschillende links genoemd, waar u deze wandelingen
kunt verkrijgen.

Camping met campervoorzieningen
l Camping location with motorhome facilities

9

Anna
Paulowna

Petten

Dorps- en stadswandelingen

8

1

2*

Parking Oostkade

+31 (0) 2 23 61 61 00

Camperplaats l Motorhome location

(ca. 40 km)

Amstelmeer

23

Meer tips vindt u op de achterkant

A7

Willemsoord 47, Den Helder

1

Hippolytushoef

8

18

Tips in Noord-Holland Noord

1

Wieringen

7

St. Maartenszee

Camperduin

Stroe

4

11

6

18

www.nhvoorcampers.nl

2

Balgzand

5

4

it

camperplaatsen • motorhome locations

1*

Willemsoord

Legenda l Legend

jk
di

slu
Af

Stevinsluizen

N9

water

De Natuurwegwijzer is een leuke site voor een dagje uit in
de natuur. Ontdek de mooiste fiets-,vaar- of wandelroutes,
de interessantste excursies, de leukste
speelplekken en de stilste natuurgebieden in
Noord-Holland. www.natuurwegwijzer.nl

Waddenzee

(ca. 20 min)

Den Helder

14
13

Zwanen-

De Natuurwegwijzer

Texel
Marinehaven

11

Den Helder

Motorhome locations and
touristic highlights

Fietsroutenetwerk

15

1

16

in Noord-Holland Noord

Het wandelnetwerk ligt in de regio’s Noord-Kennemerland
(Alkmaar, Bergen-NH en Heiloo) en West-Friesland
(Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland en Medemblik).
Het wandelnetwerk heeft veel verrassende routes door
mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over
boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische
locaties. Vanaf elk startpunt zijn verschillende wandelroutes in
twee richtingen aangegeven met gekleurde pijlen. U kunt dus
eenvoudig een route volgen door één kleur te kiezen.
www.wandelnetwerknoordholland.nl

Veer
Den Helder-Texel

12

Noorderhaaks

De Stichting Vrije Recreatie is de grondlegger van het ‘kamperen bij de boer’.
De bij de SVR aangesloten campings bieden een sta- of verblijfplaats met
eenvoudige, noodzakelijke voorzieningen. Meer informatie op www.svr.nl

VeKaBo

Op de website van VeKaBo (vereniging van kamperen bij de boer) staat
uitgebreide informatie over de campings en faciliteiten. www.vekabo.nl

NKC

NKC is de grootste campervereniging van Europa met meer
dan 30.000 leden. Al 38 jaar heeft de NKC een sterke positie
als specialistische consumentenorganisatie. De NKC geeft het
magazine Kampeerauto uit, verkoopt verzekeringsproducten onder eigen
label, organiseert reizen en evenementen en zet zich in om het camperen in
Nederland te promoten.

		

of scan de QR code:

Meer informatie: www.nkc.nl

Noordzeekust

De Noordzeekust is Noord Hollands
favoriete recreatieplaats, zowel ‘s winters
als ‘s zomers. Naast zon, zee en strand kun
je genieten van de natuur, de gezellige
dorpen en stadjes en de vele activiteiten.

den helder

alkmaar

hoorn

Wie denkt aan de Noord-Hollandse
Noordzeekust, denkt vaak aan badplaatsen zoals Callantsoog,
Julianadorp aan Zee, Castricum aan Zee, Egmond aan Zee of Bergen
aan Zee met gezellige paviljoens. In verschillende badplaatsen
wappert op het strand de Blauwe Vlag, een erkenning van de
Europese Unie voor schoon en veilig strand. Over wandel- en
fietspaden ga je naar de natuurgebieden langs de kust. De
bollenvelden, gelegen net achter de duinen, zijn een lust voor het
oog in de lente.
Den Helder, Schagen, Alkmaar en Hoorn bereik je in korte tijd en
zijn het bezoeken waard. En vanuit Den Helder ben je zo op het
Waddeneiland Texel. Bezienswaardigheden zijn er ook genoeg.
Denk aan de kaasmarkt in Alkmaar, Landgoed Hoenderdaell in
Anna Paulowna of Willemsoord in Den Helder.

Bloemen en kleurenpracht l Flowers
In het voorjaar is de kop van Noord-Holland een ware kleurenpracht.
Bij Petten begint het grootste aaneengesloten bloembollengebied
van de wereld dat zich uitstrekt tot Den Helder. Van begin april tot
medio mei vinden er talloze evenementen plaats langs de kust. Het
is een prachtige ervaring om langs al die kleuren te fietsen of te
wandelen. Er zijn verschillende pluktuinen waar je tegen een kleine
vergoeding zelf een bosje tulpen mag plukken.

1 Wandelen en fietsen door de bollenvelden

www.bloeiendzijpe.nl

2 Fluwels Tulpenland

Een belevingspark waar de historie van de tulp wordt uitgebeeld
en kan worden beleefd.
Belkmerweg 65, Sint Maartenszee
www.fluwelstulpenland.nl

3 Natuurreservaat Het Wildrijk

Gelegen bij Sint Maartenszee, is geliefd bij natuurliefhebbers. In
het voorjaar bloeien hier duizenden wilde hyacinten.

4 Bloemendagen van Anna Paulowna/Breezand

Tijdens dit jaarlijkse evenement, worden zelfgemaakte
bloemenmozaïeken langs de wegen in de polder tentoongesteld
en bewonderd.

5 Hortus Bulborum

In deze museumtuin zijn meer dan 4000 verschillende
voorjaarsbolgewassen verzameld.
Er zijn ook honderden oude soorten, die niet of nauwelijks meer
commercieel worden gekweekt.
Zuidkerkenlaan 23a, Limmen
www.hortus-bulborum.nl
Kijk op www.vvvtopvanholland.nl en www.hartvannoordholland.nl
voor informatie over alle bloemenevenementen.

Wandelen l Walking
6 Wandelroute Zwanenwater ‘Moeras in de duinen’

Vereniging Natuurmonumenten heeft een bewegwijzerde
wandelroute van 4,5 kilometer (1,5 uur) uitgezet door natuurgebied
het ‘Zwanenwater, nabij Callantsoog.
De route is te downloaden via: www.natuurmonumenten.nl

7 Bezoekerscentrum De Schoorlse Duinen

Bij bezoekerscentrum De Schoorlse Duinen, kun je terecht voor
informatie over de natuur en de duinen. En het bezoekerscentrum is
het startpunt van verschillende mooie wandelroutes. Een wandelen fietskaart van het duingebied, inclusief de paaltjeswandelingen,
is te koop bij de VVV in Alkmaar en bezoekerscentrum De Schoorlse
Duinen.
www.staatsbosbeheer.nl

8 Kunstwandeling in Bergen

Deze leuke interactieve route leert je alles over de Bergense School
en zijn leden. De kunstwandeling brengt je langs alle galerieën van
het dorp. De interactieve route download je via de app store (i tour
360 app en dan de Bergense route kiezen). De papieren route koop
je bij VVV Alkmaar of het VVV agentschap bij Museum Kranenburg.
www.vvvhartvannoordholland.nl

Beautiful beaches and charming cities
Where else can you find miles of sand, dunes and woodlands?
The tranquillity of stunning natural surroundings combined with
bustling towns and fascinating folklore? And the sunniest part
of the country? There’s no mass tourism here, just lovely villages
amid stunning dikes, charming coastal towns with beautiful
beaches, sandy dunes and wide, green pastures. This is Holland
at its most authentic. Whether you’re looking for a romantic
getaway or a fun family holiday, there’s something for everyone.
Every spring the entire region bursts into vivid colour as bulbs
shoot and millions of flowers blossom.

Fietsen l Cycling
9 Bloembollenroute (+/- 34 kilometer)
Het grootste aaneengesloten bloembollengebied van de wereld
ligt in de Kop van Noord-Holland, prachtig gekleurd met de
mooiste bloembollenvelden. Onderweg zijn er verschillende
bezienswaardigheden (bijvoorbeeld Floratuin Julianadorp met
pluktuin of Landgoed Hoenderdaell) die je kunt bekijken of bezoeken.
De route is te koop bij de VVV Callantsoog. www.vvvtopvanholland.nl
10 De Brede Duinenroute (+/- 50 kilometer)

De Brede Duinenroute is een afwisselende route door de hoogste
duinen van Nederland en omliggend heidegebied. Je treft een
schilderachtig landschap waar je de zee kunt ruiken. Onderweg kun
je pauzeren aan de kust of uitrusten in mooie plaatsen als Alkmaar
of Bergen. De route is te koop bij VVV Alkmaar (tevens startpunt)
en bij VVV agentschap in museum Kranenburg in Bergen en bij het
bezoekerscentrum De Schoorlse Duinen. www.hartvannoordholland.nl

Varen l Water tours
11 Havenrondvaarten

Vanuit Den Helder kun je verschillende rondvaarten doen door de
haven. www.vvvtopvanholland.nl

12 De veerboot naar Texel

Een leuke ervaring met de boot naar Texel. De duur van de overtocht is
ongeveer 20 minuten. www.teso.nl

13 Helderse kanoroutes

De kanoroutes van Den Helder zijn een bijzondere doorlopende
waterweg en kent verschillende afstanden variërend van drie tot
veertien kilometer. De routes zijn te downloaden via:
www.deheldersevallei.nl

Bezienswaardigheden l Highlights
14 Fort Kijkduin

Het historische, geheel gerestaureerde fort is nog in opdracht van
Napoleon gebouwd. In het fort is een prachtig zee-aquarium gevestigd.
De grootste attractie is de glazen tunnel. Ook rondleidingen door het
fort. Adres: Admiraal Verhuellplein 1, Huisduinen www.fortkijkduin.nl

15 Rijkswerf Willemsoord

Naast het strand biedt Den Helder, als het weer niet meezit, genoeg
overdekt vertier met onder meer de oude Rijkswerf Willemsoord. Op dit
prachtig gerestaureerde terrein zijn o.a. het Marinemuseum met een
onderzeeboot, het Reddingmuseum ‘Dorus Rijkers’, de megabioscoop
Utopolis, en speelparadijs Ballorig te vinden. Ook zijn hier diverse
gezellige restaurantjes met heerlijke terrassen.
Willemsoord, Den Helder www.willemsoordbv.nl

16 Kassencomplex De Oranjerie met Japanse tuin

De oranjerie is gelegen in het centrum van Den Helder. Je vindt er niet
alleen een schitterende collectie kleurrijke tropische planten, maar ook
de grootste Japanse tuin met stromend water in Nederland.
Soembastraat 83, Den Helder www.oranjeriedenhelder.nl

Tussen de kusten

Het landschap van Noord-Holland Noord
kenmerkt zich door polders, dijken,
stolpboerderijen,
koeien,
liefelijke
dorpsgezichten, wolken en water. Kortom
een typisch Hollands tafereel. Noord-Holland
Noord heeft een verhaal te vertellen en te
beleven.

8 Stedelijk Museum Alkmaar
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Bijzondere gebieden en plaatsen
l Places to visit
1 Wieringermeer: Robbenoordbos en Dijkgatbos

Na de drooglegging van de Wieringermeer werd het woeste land
bewoonbaar gemaakt. Buiten het dorp Wieringerwerf verrezen
prachtige boerderijen. Een aanrader is een bezoek aan het Dijkgatbos
en het Robbenoordbos. Samen vormen ze 600 hectare heerlijk beschut
wandelterrein in de verder open polder Wieringermeer.
De tulpenvelden van Breezand en Anna Paulowna zijn in de lente een
lust voor het oog.

2 Westfriese Omringdijk

In de 17e eeuw werd de Schermer met behulp van 52 molens
drooggemalen. De enorme organisatie en technische kennis die
hiervoor nodig waren heeft zijn weerslag gevonden in de planmatige
kavelstructuur, de lange wegen en sloten en de aanwezigheid van de
beroemde molens en stolpboerderijen. www.landvanleeghwater.nl

4 Nationaal Landschap Laag Holland

Direct ten zuiden van de Westfriese Omringdijk ligt het Nationaal
Landschap Laag Holland. In dit beschermde landschap liggen maar
liefst twee werelderfgoederen: Droogmakerij De Beemster en De
Stelling van Amsterdam, diverse rijksbeschermde monumenten, zoals
de Schermer Molens en het dorp De Rijp en europees beschermde
veenweidelandschappen, zoals de Eilandpolder. Cultuurhistorie en
natuur vormen de basis van dit oerhollandse landschap.
www.laagholland.com

5 Kolhorn

Kolhorn is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht. Kolhorn is
een bijzonder mooie oude vissersdorp was in de 193 eeuw ook een
havenplaats aan de Zuiderzee waar vooral turf werd aangevoerd.
Nu is het dorp bekend als watersportplaats en door de drie zomerse
nachtmarkten.

21 Bezoekerscentrum De Hoep

Het vertrekpunt voor een bezoek aan het Noordhollands Duinreservaat
Johannisweg, Castricum www.pwn.nl/dehoep

12 De Schermer Molens

De Museummolen is te bezichtigen. De nog steeds werkende molen
werd gebouwd rond 1634. Via glazen platen in de vloer kun je de gang
van het water volgen. Altijd een molenaar aanwezig. Een 19e eeuwse
molenaarswoning is tevens te bezichtigen.
Noordervaart 2, Schermerhorn
www.museummolen.nl

Fietsen l Cycling
22 Stolpenroute Heerhugowaard (21 kilometer)
De stolp is ‘een beeldbepalende piramide van de polder’. Een icoon van
het Noord-Hollandse landschap. De historische stolpboerderijen zijn
uniek en vind je verder nergens in Nederland. Ruim 5000 zijn er nog in
Noord-Holland. En veel daarvan staan in Westfriesland. Deze route is
te downloaden via: www.heerhugowaard.nl
23 Westfriese Winkeltjesroute Toen en Nu

De Toen & Nu route voert door karakteristieke lintdorpen en een open
landschap. Beleef de historie terwijl de wind door je haren waait.
www.westfrieseomringdijk.nl

24 Pontjesroute (+/- 44 kilometer)
De Pontjesroute is een aantrekkelijke fietsroute rondom het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, waarin vijf pontjes zijn opgenomen.
Tijdens de fietstocht rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer fiets
je langs het opzwepende water van dit grote meer en over de ringdijken
van diepe droogmakerijen. Bij twee pontjes van de vijf pontjes moet je
zelf overvaren door het draaien aan een lier. De route is te downloaden
via: www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. De route is op papier te
koop bij VVV Alkmaar en bij het VVV agentschap in Castricum in Gusto.

Varen l Water tours
25 Vaarroutenetwerk Westfriesland

13 Museum Broeker Veiling

De Broeker veiling uit 1912 is de oudste groenteveiling ter wereld.
Museumweg 2, Broek op Langedijk
www.museumbroekerveiling.nl

14 Stadshart Heerhugowaard met winkelcentrum Middenwaard

Overdekt winkelcentrum Middenwaard is een echte ‘slecht
weerbestemming’ te noemen. Op het Coolplein- gelegen naast het
winkelcentrum – zijn gezellige horecagelegenheden te vinden, een
bioscoop en theater Cool.
Middenwaard 102, Heerhugowaard
www.middenwaard.nl

Het vaarroutenetwerk Westfriesland maakt de regio zeer aantrekkelijk.
In de polders De Vier Noorder-Koggen en Het Grootslag zijn vaarroutes
uitgezet die bewegwijzerd zijn middels een knooppuntensysteem. Je
kunt deze downloaden via de website:
www.recreatieschapwestfriesland.nl

26 Vaarroutes door Alkmaar

Er zijn 6 vaarroutes van 5 tot 19 kilometer voor kano’s, kleine
motorbootjes of fluisterbootjes. De routes zijn te volgen via bordjes
en vertrekken vanuit de binnenstad van Alkmaar. Er is ook een
grachtenrondvaart.

15 Westfriese Folkloremarkt in Schagen

In de zomer is er tien donderdagen Westfriese markt. Tien weken lang
vindt er een optocht plaats in Westfriese klederdracht, diverse wagens
die getrokken worden door paarden en allerlei activiteiten.
www.westfriesefolklore.nl

16 Dierenpark van Blanckendaell

18 Golfen in Noord-Holland

Noord-Holland heeft verschillende golfbanen gelegen in mooie
omgevingen. Bijvoorbeeld Golf & Countryclub Regthuys in Winkel
(www.regthuysgolf.nl). Op de toeristische websites kunt u hiervan een
overzicht vinden.

6 Alkmaar

De bekendste kaasstad is Alkmaar, maar die titel dekt maar deels de
lading. De stad mag zich al jaren één van de beste winkelsteden van
Nederland noemen. Dwalend langs de monumenten zul je verbaasd zijn
over de schoonheid van het oude centrum. www.alkmaarprachtstad.nl

Bezienswaardigheden l Highlights
7 Kaasmarkt Alkmaar

Iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.30, van begin april tot begin
september is er de beroemde kaasmarkt. Breng ook een bezoek aan
het Kaasmuseum dat gevestigd is aan de Waag bij de kaasmarkt.
Waagplein 2, Alkmaar
www.vvvalkmaar.nl

Wandelen l Walking
19 Stadswandelingen Alkmaar

De ruim 1000 monumenten geven de stad haar kleur. Bij de VVV
in het Waaggebouw haal je de route. Voor de kinderen is er een
leuke speurtocht door de stad en er bestaat zelfs een route voor de
smartphone (ook te downloaden op Ipad en andere tablets). Download
de Itour app en bestel de interactieve wandeling door Alkmaar.

20 Ontdek Heerhugowaard

Op ontdekkingstocht door Heerhugowaard, per fiets op te voet
of te water. De gemeente heeft een aantal fiets- en wandelroutes
ontwikkeld, in verschillende lengtes en thema’s. Heerhugopad en
Waertse Ronde zijn beschikbaar als interactieve kaart en als Apps voor
Google Android en Apple IOS. www.heerhugowaard.nl

De Westfriese Omringdijk – Historical dike system past heritage sites
A green ribbon winding through countryside, past historic cities and
villages, the 126-km-long Westfriese Omringdijk is a circular dike
system offering miles of views over green pastures and waterways.
Explore this beautiful area by bike or on foot, it’s the perfect
destination for a day trip or a few days of discovery and relaxation.
This circular dike system first completed in 1250 has not only been
remarkably preserved as a heritage highlight, it still fulfils its original
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alkmaar hoorn
Den Oever gelegen aan het begin van
de afsluitdijk op het voormalige eiland
Wieringen, is een vissersplaats met een
jachthaven. Vanuit Den Oever vinden onder
andere robbentochten, wadloopexcursies en sportvisopstapdagen
plaats. Elke zaterdag vindt hier de zeeverse vismarkt plaats.

De steden zoals Hoorn, Medemblik en Enkhuizen en de gebouwen aan
de Ijsselmeerkust in Noord-Holland herinneren aan het rijke verleden.
De rijkdom is te danken aan de VOC en Gouden Eeuw. De monumentale
gevels vertellen het verhaal van de voormalige VOC steden. Rondom de
havens is er van alles te vinden. De oude sluizen, pakhuizen en moderne
jachthavens met alle voorzieningen, restaurants met terrasjes, musea
en evenementen maken deze kust waar het goed toeven is. De
binnenstad van Hoorn heeft een gevarieerd winkelaanbod, waar het
gezellig funshoppen is.

Wandelen l Walking
1 Wadloopexcursies

De Groot Recreatie verzorgt al sinds vele jaren informatieve en
avontuurlijke boottochten op het westelijk Waddengebied. Reserveren
kun je via de VVV-kantoren. www.vvvtopvanholland.nl De Groot
Recreatie organiseert ook garnalen tochten vanuit Den Oever. www.
degrootrecreatie.nl

2 Stadswandelingen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen

Deze stadjes hebben verschillende mooie stadswandelingen. De
stadswandelingen gaan langs de sporen van het rijke VOC verleden.
De routes zijn verkrijgbaar bij de VVV.
www.vvvhartvannoordholland.nl

3 QR code stadwandeling Hoorn

Als je in de binnenstad van Hoorn wandelt vind je op verschillende
plaatsen stoeptegels met daarop een QR-code. Achter iedere tegel
schuilt een verhaal. Dat kan gaan over de geschiedenis van het
bijzondere pand waar je staat of over een gebeurtenis uit het verleden.
Door de QR-codes eenvoudig met een smartphone te scannen krijg je
toegang tot de historie van Hoorn. www.hoorn.nl

Fietsen l Cycling
4 Wieringenroute van de ANWB (58 kilometer)
Het voormalige eiland Wieringen heeft een zacht glooiend landschap
met weilanden, oude boerderijen en kronkelweggetjes. Het hoogste
punt ligt bij Westerland: 12,5 meter. Groot is het contrast met het
nieuwe land van de aangrenzende Wieringermeer.
De route is te downloaden via:
http://www.anwb.nl/fietsen/fietsroutes/route/Wieringenroute.html

6 Het oude land route

27 Rondje Waarland

De route die in Hoorn begint geeft een complete dwarsdoorsnede van
oostelijk West-Friesland en voert door een uniek landschap dat al sinds
3000 v. Chr. wordt bewoond.
www.westfrieseomringdijk.nl/routes/detail/q/idroutes/57/title/hetoude-land

Het vertrekpunt van deze route begint aan de Westkade (botenhelling)
in Waarland. Van daaruit maak je een leuke tocht door verschillende
landerijen en dorpjes en idyllische plekjes. Lekker varen, zonnen,
zwemmen, vissen, luieren en genieten. Neem een goed gevulde
picknickmand mee, of leg aan bij een restaurantje onderweg.
www.bootensloepverhuurwaarland.nl

Op www.westfrieseomringdijk.nl en www.vvvhartvannoordholland.nl
kun je nog meer leuke fietsroutes downloaden.

28 Broek op Langedijk

Een ± 2,5 uur durende tocht. Onderweg komen bezoekers langs een
kolonie Lepelaars en zeehonden. Je kunt deze zeehonden in hun
natuurlijke omgeving bekijken.Er is zelfs kans dat er een bruinvis – de
kleinste walvis- wordt gespot. Reserveren kun je via de VVV-kantoren.
www.vvvtopvanholland.nl en www.swrw.nl

Het Rijk der Duizend Eilanden is een uniek gebied in Noord-Holland,
ontstaan uit een moeras. De rondvaart kan zowel met een open als een
gesloten boot (handig in de winter) worden gemaakt, in beide gevallen
met een ervaren schipper.
www.museumbroekerveiling.nl

29 Varen op en rond het Uitgeester- en Alkmaardermeer

In de omgeving zijn tal van mogelijkheden voor een heerlijke dag op
het water. Maak een tochtje naar de Zaanse Schans en via Spijkerboor
weer terug. Een dagje Alkmaar, Amsterdam of De Rijp behoort ook tot
de mogelijkheden als je gebruik maar van een sloep.
www.zhu.nl

30 Varen door de Eilandspolder

Leuke vaarroutes bijvoorbeeld met fluisterboten.
www.vvvgraftderijp.nl

Windmills, cultural heritage and more
Explore wide green pastures, lovely waterways and the heritage dike
system that is the Westfriese Omringdijk.

Waddenzee &
IJsselmeerkust

10 Fluisterbootje varen

5 Fietsroute ‘Het rijke land’ (28 kilometer)
De route die begint en eindigt in Medemblik voert langs een
verscheidenheid aan landschappen en dorpsgezichten.
De route is te downloaden via:
http://www.westfrieseomringdijk.nl/routes/detail/q/idroutes/55/title/
het-rijke-land

Veilingweg 9, Tuitjenhorn
www.blanckendaellpark.nl

Leeghwater noemde De Rijp ‘het beste dorp van Holland’. Zijn
geboorteplaats was in de zeventiende eeuw het welvarendste dorp
van het voormalige Schermereiland. Vanwege haar fraaie architectuur
en typerende stedenbouwkundige opzet is het aangewezen tot
Beschermd Dorpsgezicht.
www.vvvgraftderijp.nl

18 Zand tegen Zee

Het dorp achter de duinen zit vol met leuke winkeltjes, terrasjes en
restaurants. Achter het dorp fiets en wandel je zo het duingebied in.
www.vvvhartvannoordholland.nl
www.vvvhartvannoordholland.nl

11 Parfumflessen museum

Bosstraat 2, Winkel
www.parfummuseum.nl

Twee fiets- en wandelroutes brengen je langs de oude dorpen en
de zoom van de polders de Schermer en de Beemster. Onderweg
informatie over de historie van de Eilandspolder en de droogmakerijen.
Routefolder verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV’s.
www.landvanleeghwater.nl

17 De Rijp

Gelegen aan de Hondsbossche Zeewering is het informatiecentrum
Zand tegen Zee gevestigd. Hier hoor, lees en zie je alles over de manier
waarop wij door de eeuwen heen de strijd met de zee zijn aangegaan.
En wat we moeten doen om in de toekomst deze strijd te blijven
winnen. Strandweg 4, Petten www.kustopkracht.nl

20 Dagje Egmond aan Zee

10 Beatlesmuseum

Kanaalkade 48, Alkmaar
www.beatlesmuseum.nl

3 De Schermer

De Helderse Vallei is een natuur- en milieueducatief centrum langs
de duinrand van Den Helder. Naast het bezoekerscentrum is een
openluchttheater, een uitkijktoren, Eko-Klimparcours De KlimVallei,
een kinderboerderij en een grote parkeerplaats. De Helderse Vallei is te
vinden bij parkeerplaats de Donkere Duinen in Den Helder.
www.deheldersevallei.nl

19 Zeeaquarium

9 Biermuseum

Houttil 1, Alkmaar
www.biermuseum.nl

Westfriesland is het gebied in Noord-Holland dat volledig wordt
omsloten door de oudste dijk van Nederland; de Westfriese
Omringdijk. Op nog geen 25 kilometer van Amsterdam ligt dit
provinciale monument met een totale lengte van 126 kilometer.
Dit wonder van menselijke hand is al 800 jaar oud en verbindt de
historische steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De
Omringdijk slingert als een groene route door het landschap en leidt
de bezoekers van Westfriesland langs het weidse landschap met zijn
unieke vergezichten, de typische lintdorpen met stolpboerderijen
en de voormalig VOC-steden met hun prachtig bewaard gebleven
binnensteden. www.westfrieseomringdijk.nl

17 De Helderse Vallei

In Zee Aquarium Bergen aan Zee kun je maar liefst 44 aquaria
met bewoners uit alle wereldzeeën bewonderen. Verder is er een
omvangrijke schelpenverzameling en een 14 meter lang skelet van een
potvis te zien. Adres: Van der Wijckplein 16, Bergen aan Zee
www.zeeaquarium.nl

Canadaplein, Alkmaar
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

21 De haring- en henneproutes

Varen l Water tours
7 Avontuurlijke tocht op de Waddenzee

8 Wadvissersgilde

Het Wadvissersgilde vaart vanuit de haven van Den Oever. Onder
leiding van een ervaren visserman krijg je alles te zien wat er boven
en onder water leeft. Reserveren kun je via de VVV-kantoren. www.
vvvtopvanholland.nl en www.wadvissersgilde.nl

9 Meezeilen op traditionele zeilschepen

Een unieke ervaring is een zeiltocht op één van de traditionele
zeilschepen. Ook vanuit Enkhuizen met historische zeilschepen.
www.vvvtopvanholland.nl en www.vvvhartvannoordholland.nl

De fluisterboot wordt door elektriciteit aangedreven en is een
milieuvriendelijker alternatief voor de motorboot. De accu van
de fluisterboot is volgeladen, waarmee je ongeveer vijf uur kunt
spelevaren. Er zijn meerdere routes verkrijgbaar. Je kunt onder
andere in Medemblik, Enkhuizen, Lutjebroek en Grootebroek
bootjes huren. www.wf-recreatie.nl

Bezienswaardigheden l Highlights
11 Afsluitdijk (32 kilometer)
De Afsluitdijk scheidt het IJsselmeer en de Waddenzee, verbindt
de provincies Noord-Holland en Fryslân en heeft een aantal
andere belangrijke functies. Op de afsluitdijk staat het standbeeld
van ingenieur Lely; de ontwerper van de afsluitdijk. Tevens is er
een uitkijktoren en kunt u een hapje en drankje nuttigen in de
lunchroom. www.lunchroomhetmonument.nl
12 Viking Informatiecentrum

Aan de hand van een interactieve tentoonstelling wordt op
bijzonder wijze inzicht gegeven in de geschiedenis van Wieringen
in de Vikingtijd. Aanleiding zijn de gevonden zilverschatten die
wijzen op verblijf van Vikingen in Wieringen.
Havenweg 1, Den Oever www.vikingen.nl

13 Landgoed Hoenderdaell

Van kinderboerderij tot roofvogeltuin,leeuwen en andere
wilde dieren, van jungle tot weidse vlaktes waar kangoeroes
rondspringen.
Van Ewijckskade 1, Anna Paulowna www.landgoedhoenderdaell.nl

14 Kasteel Radboud

In het markante 13e eeuwse kasteel is een collectie gehuisvest van
voorwerpen die de historie van het gebouw illustreren. Daarnaast
is er een vaste tentoonstelling die inzicht biedt in het dagelijks
leven in de Middeleeuwen.
Oudevaartsgat 8, Medemblik www.kasteelradboud.nl

15 Nederlands Stoommachinemuseum

Hier wordt de stoomgeschiedenis levend gehouden. Op de
draaidagen zijn veel van de machines in werking en kun je de sfeer
proeven uit lang vervlogen tijden.
Oosterdijk 4, Medemblik www.stoommachinemuseum.nl

16 Museumstoomtram

De authentieke stoomtram tussen Hoorn en Medemblik vormt
samen met de veerdienst van Enkhuizen naar Medemblik de
dagtocht ‘Historische driehoek’. Maak kennis met reizen zoals dat
begin vorige eeuw zo gewoon was.
Van Dedemstraat 8, Medemblik www.museumstoomtram.nl

17 Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij

De sfeer van vroeger met de geur van verse koek. Levendig en
gastvrij voor jong en oud. Dat is het bakkerijmuseum in Medemblik.
Nieuwstraat 8, Medemblik www.deoudebakkerij.nl

18 De Bijenstal

Bij de Bijenstal kun je terecht voor rondleidingen door het
spannende bijenland. Verder kun je ook de grootste overdekte
miniatuur treinbaan op een unieke schaal ( 1:22,5 ) van Nederland
aanschouwen. Oosteinde 41, Opperdoes www.bijenstal.nl

19 Zuiderzeemuseum

Het museum geeft een beeld van de periode dat Nederlands
grootste binnenwater nog een echte zee was. Er is een binnen
en buitenmuseum. Het buitenmuseum is een prachtig openlucht
museum. Wierdijk 12-22, Enkhuizen www.zuiderzeemuseum.nl

20 Flessenscheepjesmuseum

Het Flessenscheepjes Museum heeft op dit moment de meest
omvangrijke collectie schepen in fles ter wereld.
Zuiderspui 1, Enkhuizen www.flessenscheepjesmuseum.nl

21 Sprookjeswonderland

Attractiepark dat in het teken staat van sprookjes. Leuk voor jong
en oud. Kooizandweg 9, Enkhuizen www.sprookjeswonderland.nl

22 Enkhuizer Almanak Museum

Kom alles te weten over de beroemde almanak.
Breedstraat 102, Enkhuizen www.almanak.nl

23 Museum van de Twintigste Eeuw

Het Museum vertelt aan de hand van honderden voorwerpen en
tientallen interieurs het leven in de vorige eeuw. Het Museum is
gevestigd in een oude gevangenis.
Krententuin 24, Hoorn www.museumhoorn.nl

24 Het Westfries Museum

Het Westfries Museum is een museum van de Gouden Eeuw.
Gehuisvest in één van mooiste monumenten van Hoorn.
Roode Steen 1, Hoorn www.wfm.nl

25 Affichemuseum

Het Affichemuseum laat als enige in Nederland de kracht en
schoonheid zien van ‘de kunst van de straat’.
Grote Oost 2, Hoorn www.affichesmuseum.nl

IJsselmeer Lake Coast & Wadden Sea
function as a working dike system protecting the area from flooding.
In addition, the dike countryside now serves as an important
recreation and conservation area.
De Westfriese Omringdijk is a great destination for cycling or hiking
recreation. Gaze over the wide, green pastures topped with big sky
views, criss-crossed with canals and dikes and dotted with countless
bridges, traditional farmhouses and windmills. Make your way past
impressive sights such as early 20th century pumping station Lely
at Wieringermeer, 13th century Castle Radboud in Medemblik and
former steam pumping station Vier Noorder Koggen also located

nearby. Other heritage highlights include historical cities such as
Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn and Medemblik.
The Beemster (Unesco cultural heritage) is a masterpiece of land
reclamation that has been preserved since being constructed in the
17th century. Another regional highlight is the historic haring fishing
village of Graft-De Rijp with its traditional 17th century wooden
houses. And natural wonders combine with cultural treasures on the
coast of IJsselmeer Lake at Hoorn and Enkhuizen, two cities with a
proud trading tradition where ships set sail for open waters.

Take a fun fishing tour by hopping on any of the boats departing
from Den Oever port. Visitors of all ages will enjoy seeing the catch
close-up, full of the sea’s bounty of fish and shellfish. Learn all about
marine life in the Wadden Sea from the Captain and enjoy the freshly
prepared shrimp on board - straight from the sea!
IJsselmeer Lake Coast lined with historic trading towns and charming
fishing villages like; Hoorn, Enkhuizen and Medemblik. The Coast of
IJsselmeer Lake is a great destination to dive in and discover. Fleet of
historic ships (“bruine vloot”) and listed buildings, such as the 17th
century merchant houses are to be found along the Ijsselmeer lake

coast. Plenty of lively outdoor cafes and restaurants in the town
centres and along the harbour area. Golden Age walking, boating,
or driving tour available from Tourist Centre VVV.

