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  Voormalig eiland Wieringen - 15 km 
  Hollands Kroon
  Hoorn, het bijzondere verhaal - 4 km 
  Hoorn
  Het maritieme karakter van Den Helder - 16 km 
  Den Helder 
  Een imposant stukje geschiedenis - 7,2 km
  Medemblik
  In 8 etappes door Westfriesland - 147,2 km 
  Westfriesland
  Nederland in één provincie - 284 km 
  Noord-Holland
  Het historische stadscentrum van Enkhuizen - 5,1 km
  Enkhuizen
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  Fietsen in een zee van polders  - 34 km
  Hollands Kroon
  Uitgestrekte weilanden en glooiende duinen - 44 km
  Schagen
  Van badplaats naar badplaats - 49 km 
  Bergen, Egmond en Castricum 
  Kilometers maken in alle rust - 40 km
  Medemblik
  Dagtochten van 8 tot 53 km
  Boat Bike Tours 
  Duik in de Gouden Eeuw - 47, 49 en 67 km
  Enkhuizen, Medemblik en Hoorn
  Het Westfriese landschap - 39 km
  Drechterland
  Authentieke dorpjes - 35 km
  Stede Broec
  Fietsen onder zeeniveau - 53 km 
  Alkmaar

9x 
fietsen
Geniet!
Uitgestrekte tulpenvelden,  
kilometers strand en golvende 
duinen, weidse polders met 
oud-Hollandse molens.  
In Holland boven Amsterdam is 
fietsen en wandelen een  
beleving. Geniet van de  
prachtige natuur en de  
bijzonderheden onderweg!
Team Holland boven  
Amsterdam 
 
PS Meer weten over de regio? 
Kijk op hollandbovenamsterdam.com

Om deze routes te fietsen  
of te wandelen kun je gebruik  

maken van je mobiel.  
Download dan de juiste app  

van de route en scan de QR-code.

COLOFON 
 

Holland boven Amsterdam  
is een initiatief van  

15 samenwerkende gemeentes:  
Alkmaar, Bergen, Castricum,  

Den Helder, Dijk en Waard,  
Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, 

Hollands Kroon, Hoorn,  
Medemblik, Opmeer, Schagen,  

Stede Broec, Uitgeest.  
 

Dit boekje is een uitgave van  
Holland boven Amsterdam. 

Voor vragen en/of opmerkingen  
kun je ons mailen: 

info@hollandbovenamsterdam.com  
© 2022  

7x 
wandelen
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wandelroute

‘Ontdek het glooiend 
groene Wieringen’

Pas in 1924 werd Wieringen aan Noord-Holland 
gekoppeld. Voor die tijd was het een eiland tussen 
de Waddenzee en de Zuiderzee. Vandaar dat het 
gebied nu glooiend groen is met slingerende 
weggetjes en de zee altijd dichtbij. Een thuis voor 
meeuwen, lepelaars en ganzen. « 

lengte 15 km
duur 3:00 uur

1
De Wieringer IJs-  
en zuivelboerderij  
Strijk neer in de boerderij- 
tuin en geniet in de zomer-
maanden op zaterdag en 
zondag van heerlijk  
zelfgemaakt schepijs.  

dewieringer.nl

Koffiesilo in Stroe

Maak een tussenstop voor 
een lekker bakkie koffie, 
thee en een stuk taart bij 
deze koffiesilo midden in  
de natuur.

facebook.com/dekoffiesilo

Wieringer Eilandmuseum 
Jan Lont

Bezoek hier de boerderij 
van de laatste bewoner van 
het voormalige Zuiderzee-
eiland Wieringen en beleef 
het Wieringer boeren- en 
vissersleven. 

museumjanlont.nl

Meer weten over het Waddengebied  
in Noord-Holland? 
Kijk op visitwadden.nl

Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code.

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



wandelroute

In de zeventiende eeuw werd Nederland een 
wereldmacht. Niet alleen door handel, maar ook 
door oorlog en uitbuiting. De VOC, de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie, speelde hierin een 
belangrijke rol. In deze bijzondere wandeling  
hoor je het verhaal over de Gouden Eeuw met  
een zwarte rand en ga je op zoek naar de sporen  
van deze geschiedenis in Hoorn. «

lengte 4 km
duur 1:30 uur

2
Museum van de  
Twintigste Eeuw

De oude woonkamer van 
oma en het speelgoed van 
vroeger kom je tegen in dit 
museum. Ontdek talloze 
(gebruiks)voorwerpen uit  
de twintigste eeuw. 

museumhoorn.nl

Watertaxi Hoorn

Dol op water? Ontdek Hoorn 
met de leukste rondvaart 
van de stad met de Watertaxi 
Hoorn. 

watertaxihoorn.nl

Restaurant d’Oude Waegh 

Bezoek dit bijzondere, 
monumentale restaurant 
waar in de VOC-tijd tussen 
handelsroutes goederen 
werden gewogen. 

oudewaegh.nl

Meer Hoorn-tips?  

Kijk op ikhouvanhoorn.nl fo
to

: B
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ek Podwalk starten?  

Download de app Het  
verhaal van Nederland en 
scan dan deze QR code.

LOOP MET  

DAAN  

SCHUURMANS 

DOOR HET  

SPANNENDE 

 HOORN

‘Het bijzondere  
verhaal van  
historisch Hoorn’

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



wandelroute

lengte 16 km
duur 3:15 uur
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Meer tips over Den Helder?  

Kijk op denhelderonline.nl

Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code. 

Marinemuseum

Voor marineliefhebbers is  
het Marinemuseum een 
must. Ontdek de rijke 
geschiedenis, ontmoet 
zeehelden en bekijk de 
wapens en uniformen.

marinemuseum.nl

Atlantikwall Centrum
 
Maak kennis met het 
verloop, de geografie en de 
verhalen en gebeurtenissen 
uit de oorlogsgeschiedenis 
van Den Helder. 

atlantikwallcentrum.nl

Fort Kijkduin

Vanuit dit voormalige 
landfort moest Den Helder 
zich verdedigen tegen 
vijanden die over de zanddijk 
de stad wilden binnenvallen.

fortkijkduin.nl

In het puntje van de Kop van Noord-Holland ligt 
de stad Den Helder, bekend om zijn levendige 
vishandel en stoere marinebasis. Je vindt er 
dankzij de Waddenzee niet alleen fraaie natuur, 
maar ook de reuring van de stad met onder andere 
een prachtig theater, een bioscoop, restaurants en 
musea – het is er allemaal. « 

‘Het maritieme  
karakter van 
Den Helder’

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



wandelroute

lengte 7,2 km
duur 1:25 uur
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Navigeren via je mobiel? 
Download de app Wandel- 
netwerk Noord-Holland en 
scan dan deze QR code. 

Brouwerij Medemblik

Maak een verfrissende 
tussenstop bij deze 
brouwerij en proef een  
eigen gebrouwen biertje 
vers van de tap.

facebook.com/brouwerij- 
medemblik

Meelmolen de Herder

Neem een kijkje in de  
molen via de historische 
rondleiding en laat zelf de 
wieken draaien. 

meelmolendeherder.nl

Oorlogsmuseum Medemblik

Met interactieve 
verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog is het 
Oorlogsmuseum leerzaam 
voor jong en oud. 

educatiefwo2centrum.nl
Meer tips over Medemblik? 

Kijk op visitmedemblik.nl

Ben je in Westfriesland bezoek dan zeker de oudste 
stad van deze streek: Medemblik. Hier liggen 
heden en verleden naast elkaar in de haven. Met 
z’n pakhuizen, grachtenpanden en het prominente 
Kasteel Radboud waan je jezelf in lang vervlogen 
tijden. «

Opperdoesroute

‘Oudste stad van  
WestFriesland’  

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



wandelroute

lengte 147,2 km
duur 29:00 uur
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Navigeren via je mobiel? 
Download de app Wandel- 
net.nl en scan dan met je  
camera deze QR code. 

Theetuin De Libel

Lekker samen theeleuten 
doe je op dit nostalgische 
plekje in Andijk. 

theetuindelibel.nl

Wonders Schagen

Een leuke tussenstop in het 
hartje van centrum Schagen 
maak je bij Wonders. Wist je 
dat het restaurant vroeger 
een monument was?  

wondersetenendrinken.nl

’t Centrum 

In dit gastvrije restaurant 
word je ontvangen met een 
brede glimlach. Geniet van 
een kop koffie, appeltaart of 
lunch. 

centrumdeweere.nl
Meer tips over Westfriesland?  

Kijk op beleefwestfriesland.nl

‘In 8 etappes  
door Westfriesland’

Gek op langeafstandsroutes? Dan kan het 
streekpad Westfriese Omringdijk niet ontbreken. 
1.200 jaar geleden was Westfriesland nog een 
veenmoeras. Dijkjes en kades werden aangelegd  
en zo ontstond de Westfriese Omringdijk.  
Het pad loopt langs veel leuke dorpen en stadjes, 
afgewisseld met veel natuur. Een aanrader. «  

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



wandelroute

Noord-Hollandpad 

‘Nederland in  
één provincie’

lengte 284 km
duur 56:00 uur
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Navigeren via je mobiel? 
Scan dan met je camera  
deze QR code. 

Museum en Beeldentuin 
Nic Jonk

Bekijk het unieke levens-
werk van kunstenaar Nic 
Jonk, waar kunst en natuur 
heel bijzonder met elkaar 
samengaan.

nicjonk.nl

Strandpaviljoen  
Zee van Tijd

Dit strandpaviljoen is gele-
gen op een van de mooiste 
plekjes van Noord-Holland 
aan het strand van Juliana- 
dorp aan Zee.

zeevantijd.com

Vlindertuin Vlindorado

Een tropisch paradijsje met 
exotische vlinders en vogels 
in de grootste vlindertuin 
van Europa.  

vlindorado.nl

Meer tips over het Noord-Hollandpad? 

Kijk op noordhollandpad.nl

Je hoeft niet heel stad en land af om Nederland te 
ontdekken. Op het Noord-Hollandpad kom je alles 
tegen waar Nederland bekend om staat: molens, 
tulpen, stolpboerderijen, duinen, historische 
steden en water. Heel veel water. Deze route loop  
je in meerdere etappes. « 

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



wandelroute

lengte 5,1 km
duur 1:00 uur
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Navigeren via je mobiel? 
Download de app Wandel- 
net.nl en scan dan met je 
camera deze QR code. 

Hotel Snouck van Loosen

Bijzonder overnachten 
met uitzicht op een van de 
mooiste oude havens van 
Nederland. 

hotelsnouckvanloosen.nl

Zuiderzeemuseum

Ga 100 jaar terug in de tijd 
en leer alles over het leven 
op en rond de voormalige 
Zuiderzee. 

zuiderzeemuseum.nl 

Onder de Wester

Een authentiek restaurant 
aan het historische plein 
van het voormalig Burger 
Weeshuis. 

onderdewester.nl 
Meer tips over Enkhuizen? 

Kijk op visitenkhuizen.nl 

‘Enkhuizen:  
VOC-stad vol historie’

Wandel door Enkhuizen en je bent verkocht. Deze 
kleine historische plaats heeft mooie havens met 
prachtige oude schepen, monumenten met unieke 
verhalen en bovenal een ultieme rust. Wist je dat 
Enkhuizen van oorsprong een vestingstad is? « 

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

fo
to

: H
en

k 
Vi

ss
er

bezoek



fi etsroute

lengte 34 km
tijd e-bike 1:33 uur
tijd gewone fiets 2:51 uur

1

Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code. 

Meer tips over Hollands Kroon?  

Kijk op bezoekhollandskroon.nl

Belevingsboerderij 
Veldzicht

Beleef, proef en ervaar 
het leven op een moderne 
boerderij met koeien. 
Op zaterdag en zondag is  
de boerderijwinkel open.

veldzichthoeve.nl

Museum de Turfschuur

Leer meer over de strijd 
tegen het water en de 
ontwikkeling van het 
landschap in Kolhorn. 

stichtingmuseumkolhorn.nl 
Kunsttuin Nederlands 
Kremlin

Stap door de kasteelachtige 
toegangspoort en je bent in 
een compleet andere wereld 
vol kunstprojecten.

kunsttuinnederlands- 
kremlin.nl

‘Fietsen in een  
zee van polders’

Deze bijzondere route begint in Kolhorn, een 
pittoresk dorp dat tot 1844 nog een vissersdorp 
aan de Zuiderzee was. Inmiddels zijn verschillende 
stukken land ingepolderd en zijn er oude statige 
huizen, kerken, boerderijen en sluizen te 
bewonderen. Via uitgestrekte polders fiets je langs 
Barsingerhorn, Haringhuizen en Nieuwe Niedorp. « 

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



Meer tips over Schagen en omgeving?  

Kijk op visitschagen.nl

lengte 44 km
tijd e-bike 2:02 uur
tijd gewone fiets 3:44 uur

Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code.

Palendorp Petten

Prachtig monument als 
symbool voor het oude dorp 
Petten, dat vroeger is over- 
spoeld door de zee. 

visitpettenaanzee.nl 

Strandpaviljoen NewZuid 
Sint Maartenszee

In zomer én winter is het 
hier genieten. Zowel van 
het uitzicht op de Noordzee 
als van een hapje en een 
drankje. 

stmzee.nl

Grand Café De Ooievaar 

Sfeervol dineren in het 
mooie restaurant of buiten 
in de eigen stadstuin, 
waar de oudste boom van 
Schagen staat.

restaurantdeooievaar.nl

fi etsroute

2

Deze fietsroute leidt je door de karakteristieke 
polderdorpjes en kustplaatsen rond Schagen. 
Bijzonder aan deze route is de oversteek van 
het Noordhollandsch Kanaal via een van de vijf 
nog overgebleven vlotbruggen in Nederland. 
Zo kom je uit in Petten, het dorpje dat na de 
Tweede Wereldoorlog voor de vierde keer werd 
heropgebouwd. « 

‘Uitgestrekte weilanden en  
een glooiend duinlandschap’

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



fi etsroute
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Navigeren via je mobiel? 
Download de app Fietsnet-
werk en scan dan met je 
camera deze QR code. 

lengte 49 km
tijd e-bike 2:02 uur
tijd gewone fiets 3:44 uur

Zee Aquarium  
Bergen aan Zee

Ontdek de wonderlijke 
onderwaterwereld en sta 
oog in oog met piranha’s, 
potvissen en zeehonden.

zeeaquarium.nl

Johanna’s Hof

Heerlijk genieten bij dit 
restaurant aan de rand van 
het Noord-Hollands 
Duinreservaat.

johannashof.nl 

Vuurtoren Egmond aan Zee 

De iconische witte vuurtoren 
is een gedenkmonument 
voor de 19de-eeuwse 
zeeheld J.C.J. van Speijk. 

bezoek-egmond.nl 

Meer tips over Bergen, Castricum  
en Egmond? Kijk op  

bezoek-bergen.nl,  
voorliefhebbers.nl en   
bezoek-egmond.nl

‘Van badplaats 
naar badplaats’

Geniet optimaal van de Noordzeekust via deze  
route die loopt langs verschillende 
familiebadplaatsen en het Noord-Hollands 
Duinreservaat, een van Nederlands grootste 
natuurgebieden. Het gebied staat bekend om z’n 
rust, ruimte en prachtige natuur. Vakantiegevoel 
pur sang. «  

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

bezoek



Meer tips over Dijk en Waard?  

Kijk op ontdekdijkenwaard.nl 

fi etsroute

4

Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code. 

Hotel en restaurant  
Heer Hugo

Overnacht in de koninklijke 
kamers van dit hotel, waar 
je ook nog bourgondisch kan 
genieten.

heerhugo.nl 

Museum Broeker Veiling

Een historische plek 
met de oudste doorvaar-
groenteveiling ter wereld. 
Hier is in 1887 het veilen  
bij afslag ontstaan.

museumbroekerveiling.nl

Strijkmolens

De drie strijkmolens bij 
Rustenburg vormen een 
iconisch beeld in het 
landschap en zijn al van  
verre te zien.

lengte 40 km
tijd e-bike 1:52 uur
tijd gewone fiets 3:25 uur

‘Kilometers
maken in alle rust’

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

Hier in de polders rond Heerhugowaard is 
het heerlijk kilometers maken over autoluwe 
weggetjes. Met vergezichten over graslanden, 
slootjes en zo af en toe een stolpboerderij.  
Net voor Rustenburg fiets je drie strijkmolens 
tegemoet: Hollandser wordt het niet. « 

bezoek



fi etsroute
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Meer over de reizen in 
Nederland met Boat Bike 
Tours? Scan dan met je 
camera deze QR code.

Hollands Kaasmuseum

De twee bekendste kazen 
van Nederland - Edammer 
en Goudse - staan centraal 
in dit monumentale  
Waaggebouw. 

kaasmuseum.nl

Westfries Museum

Waan je in de Gouden  
Eeuw met z’n vele  
facetten, belicht 
in meerdere 
tentoonstellingen.  

wfm.nl

 

Kijk op boatbiketours.nl

- advertorial - 

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

Boat Bike Tours: dagtochten van 8 tot 53 km 

‘Hoogtepunten  
van Noord-Holland’

Ontdek alles wat Noord-Holland zo mooi maakt 
met deze 8-daagse fiets-vaarvakantie. De mooie 
zandstranden, het gevarieerde binnenland dat 
omringd wordt door drie totaal verschillende 
kusten: de Noordzee, de Waddenzee en het 
IJsselmeer. In de historische steden Hoorn, 
Medemblik en Enkhuizen aan het IJsselmeer lijkt 
het wel of de tijd heeft stilgestaan. « 

’t Veerhuis  
Lands End

Restaurant op het 
uiterste puntje van 
Noord-Holland met 
schitterend uitzicht 
over de haven. 

veerhuislandsend.nl

bezoek



fi etsroute

‘Duik in de 
Gouden Eeuw’

Navigeren via je mobiel? 
Download de app Fiets- 
netwerk en scan dan met  
je camera deze QR code. 

Stoomtram  
Hoorn-Medemblik

Geniet van het avontuur 
in de stoomtram van de 
historische driehoek tussen 
Hoorn, Medemblik en 
Enkhuizen.

stoomtram.nl

Zeilvloot in Enkhuizen

Nederland heeft de grootste 
nog varende historische 
vloot ter wereld, die 
jaarlijks uitvaart voor mooie 
zeilvakanties.

hollandsail.nl
Kasteel Radboud 
Medemblik

Het enige kasteel dat 
nog bewaard is gebleven 
van een serie van vijf 
dwangburchten. 

kasteelradboud.nl

Enkhuizen
lengte 47 km
tijd e-bike 2:10 uur
tijd gewone fiets 3:15 uur

Medemblik
lengte 49 km
tijd e-bike 2:15 uur
tijd gewone fiets 2:57 uur

Hoorn
lengte 67 km
tijd e-bike 3:07 uur
tijd gewone fiets 4:46 uur

Enkhuizen - De Gouden 
Eeuw is bijna nergens nog 
zo tastbaar als in de oude 
havenstad Enkhuizen. 
In die tijd geschreven 
als Enckhuysen en de 
belangrijkste plaats voor 
de start van de Gouden 
Eeuw.

Medemblik - Stap je op de 
fiets in Medemblik, dan 
stap je (bijna) letterlijk de 
Gouden Eeuw in. Musea, 
kerken, monumenten en 
kastelen: je voelt, beleeft 
en ziet de omgeving zoals 
die er toen uitzag. 

Hoorn - Ontdek tijdens 
deze route de 16 Gouden 
Eeuw-iconen. Je herkent 
ze aan de gouden 
munten in de bestrating, 
zoals bij de typische 
renaissancegevel van het 
Statenlogement of die van 
het Westfries Museum. « Deel je mooie verhalen van onze routes op  

Facebook, tag #hollandbovenamsterdam en  
win een weekendje weg.

6
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fi etsroute
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Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code.

TuinGoed Bonatèr

Bij de biologische tuinderij  
kun je lokale streekpro-
ducten aan de weg kopen. 
Van groenten en fruit tot 
zelfgemaakte jam en  
verse eieren. 

tuingoedbonater.nl 

De Nadorst

Een heerlijk, eigentijds 
restaurant dat schuilgaat 
in een authentieke, 
monumentale boerderij.

nadorst.nl

De Grote Molen

Aan de voet van de 
Zuiderdijk prijkt deze 
rietgedekte poldermolen  
die werd gebouwd in  
de Gouden Eeuw.  

beleefdrechterland.nl Meer tips over Drechterland?  

Kijk op beleefdrechterland.nl

lengte 39 km
tijd e-bike 1:47 uur
tijd gewone fiets 2:49 uur

Drechterland  
‘Langs het Markermeer  
door Westfriesland’

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

Rechte, vlakke stukken land in combinatie met 
bruggetjes, boomgaarden en de bloembollenvelden 
in het voorjaar. Tijdens deze route levert dat 
prachtige plaatjes op. Onderweg koop je bij de 
stalletjes langs de weg bloemen, fruit en groenten 
van het seizoen, vers van het land. De lokale en 
Westfriese cultuur vormen een onmiskenbaar 
onderdeel van het hedendaagse leven. «

bezoek



fi etsroute
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Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code. 

Brasserie Bij de Molen

Gelegen naast de bekende 
molen Ceres serveert deze 
brasserie pannenkoeken, 
huisgemaakt gebak en heer-
lijke koffie, verzorgd door 
mensen met een zorgvraag. 

brasseriebijdemolen.nl

Oase Schellinkhout

In de zomer de perfecte 
stek om te vertoeven. 
Voor sportief plezier of om 
gewoon lekker te relaxen.

oaseschellinkhout.nl

Fruitkwekerij ’t Keetje

Geniet bij deze fruitkwe-
kerij en zorgboerderij van 
een heerlijke lunch van 
streekproducten of koop ze 
in de boerenlandwinkel voor 
thuis.

hetkeetje.nl

lengte 35 km
tijd e-bike 1:36 uur
tijd gewone fiets 2:31 uur

‘Pittoreske dorpen,  
stolpboerderijen  
en streekproducten’

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

Met deze route vermijd je de steden en geniet je van 
de weidsheid en vergezichten van het platteland 
afgewisseld met authentieke Westfriese dorpjes. 
In Broekerhaven zie je zelfs nog een monumentale 
overhaal: een installatie om een schip over land 
van het ene naar het andere water te slepen. «
 

bezoek



‘Land van Leeghwater:  
fietsen onder zeeniveau’

Meer tips over Alkmaar?  

Kijk op ontdekregioalkmaar.nl

fi etsroute
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Navigeren via je mobiel? 
Download de app Routiq  
(route.nl) en scan dan met  
je camera deze QR code. 

Fluisterbootje huren

Ga lekker varen door het 
waterrijke Noord-Hollandse 
platteland met de bootjes 
van Het Ouweland.

hetouweland.nl

Museum  
In ’t Houten Huis

Beleef de rijke geschiedenis 
van het gebied rondom de 
Eilandspolder, ooit een 
eiland met haringvissers en 
walvisvaarders.

houtenhuis.nl

Bram en Aagje 

Ga terug naar grootmoeders- 
tijd in het kleinste snoep-
winkeltje van Nederland, uit 
1890. Herken jij nog bepaald 
snoepgoed?

bramenaagje.nl

lengte 53 km
tijd e-bike 2:26 uur
tijd gewone fiets 3:15 uur

Deel je mooie verhalen van 
onze routes op Facebook,  
tag #hollandbovenamsterdam 
en win een weekendje weg.

Op de Leeghwaterroute fiets je – 4 meter onder 
zeeniveau – door de meest unieke droogmakerijen 
uit de Gouden Eeuw: de Schermer en de Beemster. 
De route dankt z’n naam aan Jan Adriaenszoon 
Leeghwater, de waterbouwkundige die aan de wieg 
van beide polders stond. Als je van molens houdt,  
is deze route een absolute aanrader. «

bezoek




