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Hoorn, zien en zwijgen
Het is even over half elf in de morgen 
en we staan op het oude station van 
Hoorn. Oude locomotieven en tram
stellen staan op het rangeerterrein, de 
wagons nog geheel in authentieke 
staat. Eerbiedig stappen we in het 
treinstel dat voor ons klaarstaat en niet 
veel later tuffen we door het prachtige 
NoordHollandse landschap. De  
weilanden en oude boerderijen trekken 
in slow motion aan ons voorbij: we 
snappen ineens waar het woord  
‘boemeltram’ vandaan komt. Af en  
toe wordt de vaste tred onderbroken 
door het geluid van krakend hout of  
de fluit van de antieke locomotief. De 
stoomtram stopt in Wognum, Twisk en  
Opperdoes. In het eerste dorp stappen 
we uit om wat oude spelletjes te doen 
– dat steltlopen moet ik voortaan maar 
laten. Er is een kleinschalig museum dat 
zelfs de kinderen aanspreekt. Wat ze 
van het boemeltje vinden? Die vinden 
ze prachtig, zeker als ze ontdekken dat 
je aan boord poffertjes kunt bestellen. 

Hoe hou je tijdens een weekendje weg in Noord-Holland 
het hele gezin tevreden? We hebben een man gevonden 
die deze uitdaging wel aandurft. Maar heel dapper is dat 
niet, want de mogelijkheden zijn hier echt eindeloos!

Tip
Heb je de tijd en is het oostenwind? Huur dan een OV-fiets bij 
station Enkhuizen en lever hem bij station Hoorn weer in. 
Langs de dijk is het heerlijk fietsen, zeker als je wind mee hebt!

Pre-mobiel Enkhuizen
Het Zuiderzeemuseum Enkhuizen is echt 
zo’n plek waar ik de kinderen weer eens 
kan inpeperen hoe goed ze het tegen
woordig hebben. In het openluchtmuseum 
vind je meer dan 140 historische huizen, 
winkels en werkplaatsen, uit de tijd dat tv 
en smartphone nog sciencefiction waren. 
Bij het idee alleen al zie ik de paniek 
toeslaan: wat moet je dán doen met je 
vrije tijd? Niet veel later hebben ze de 
grootste lol met allerlei oudHollandse 
spelletjes. Tot 28 oktober draaien veel 
activiteiten in het museum rond het thema 
‘vers van vroeger’, waarbij je het nodige 
leert over eten van toen – en ja, je mag 
ook proeven. ’s Middags dwalen we  
door het prachtige Enkhuizen, vol panden 
en pakhuizen uit het rijke VOCverleden.  
Toen de kinderen jonger waren, kwamen 
we nog weleens in het plaatselijke 
Sprookjeswonderland, een leuk en 
betaalbaar park voor de allerkleinsten. 
Maar nu willen de dames naar Hoorn. 
We pakken de trein: een snelle dit keer. 
Als ik niet veel later bij de prachtige 
Hoornse haven om mij heen kijk, snap ik 
meteen hun snode plannen. Het winkel
aanbod boezemt me angst in...Die avond 
eten we voortreffelijk in De Hoofdtoren, de 
kenmerkende dikke vestingtoren van Hoorn 
uit 1464, waar nu een restaurant in zit. 
Daarna rollen we voldaan naar ons hotel. 
Benieuwd wat de dag van morgen ons 
gaat brengen.

Met drie vrouwen thuis krijg ik niet vaak mijn 
zin. Maar een dag vol treintjes, trammetjes en bootjes 
laat ik mij niet ontzeggen: Rondje Historische Driehoek!

Blik op Medemblik
Om tien over twaalf rijden we het eindstation binnen. 
Medemblik is de kleinste en oudste stad van West-Friesland. 
We hebben een uur en twintig minuten om de stad te 
bekijken, daarna vertrekt onze museumboot naar 
Enkhuizen. Het is nog best een uitdaging om alles te  
zien wat we willen. De dames vermaken zich opperbest in 
het levendige centrum met tientallen winkels en restaurants. 
Waarmee ze mijn plannen voor een bezoek aan het 
dertiende-eeuwse Kasteel Radboud en het Stoomtram-
museum direct in de pittoreske haven kieperen. Wel  
lopen we het Bakkerijmuseum binnen, dat al twee keer 
met recht tot leukste kindermuseum is gekozen.  
De poffertjes zijn nog maar net achter de kiezen, maar 
op de museumboot zitten we alweer aan de lunch. Het 
flinke schip is van alle gemakken voorzien, maar wij zijn 
vooral buiten op het dek. Om van de zon te genieten en 
van de vergezichten over het water. 

Hou van Holland

Dit is 
Holland op  
z’n mooist!

Dag 1

Shoppen in Hoorn

Historie proeven in Enkhuizen
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Handige websites voor activiteiten en  
bezienswaardigheden uit dit reisverslag: 

Museumstoomtram: stoomtram.nl
De Helderse Vallei: deheldersevallei.nl
Bakkerijmuseum: deoudebakkerij.nl
Kanoverhuur Den Helder: 
kanoverhuurdenhelder.nl
De KlimVallei: deklimvallei.nl
Marinemuseum: marinemuseum.nl
Fort Kijkduin: fortkijkduin.nl
Zeehondjes kijken en wadlopen:  
degrootrecreatie.nl
Nederlands Stoommachinemuseum:  
stoommachinemuseum.nl
Westfries Museum: wfm.nl
Museum van de 20e Eeuw:  
museumhoorn.nl
Sprookjeswonderland:  
sprookjeswonderland.nl
Zuiderzeemuseum: zuiderzeemuseum.nl

Haaien aaien
De laatste dag van onze minivakantie trappen 
we af met het ook in Huisduinen gelegen  
Fort Kijkduin. Een circa 200 jaar oud fort 
waar nu een museum en aquarium in zitten.  
De onfortuinlijke geschiedenis van Den Helder 
gecombineerd met haaien aaien... In de middag 
kunnen we kiezen uit een bezoek aan het  
‘Lichtschip Texel’, het Nationaal Reddingmuseum 
of het Marinemuseum. We gaan – met wat 
lichte druk van mijn kant – voor de laatste. Altijd 
al in een onderzeeër willen zitten namelijk. Een 
vriendelijke man, die zelf vele jaren bemannings
lid is geweest van deze imposante duikboot, 
vertelt spannende verhalen over het leven aan 
boord. Het begrip ‘als haringen in een ton’, 
krijgt hier een geheel nieuwe betekenis. 

Was het gisteren mijn beurt,  
vandaag zijn de dames aan zet… En actie!

Vandaag is het  
voor elk wat wils; een snufje 
cultuur, een snippertje natuur 
en een vleugje romantiek. 
Onder en boven water.

Kanoën en klimmen 
We rijden eerst naar de Helderse  
Vallei; een waar kinderparadijs.  
Jonge kinderen kunnen naar de kinder
boerderij, een speurpuzzeltocht lopen, 
of op het blotevoetenpad door de 
natuur stampen. Mijn meiden kiezen 
voor een kanotocht langs de prachtige 
binnenduinrand van Den Helder.  
Beloond met een heerlijke biologische 
pannenkoek die we straks mee omhoog 
moeten sjouwen in de KlimVallei.  
Hoewel ik al hoogtevrees heb als ik  
op de zaterdagkrant sta, ga ik toch 
maar mee. Veilig gezekerd en getooid 
met een fleurig helmpje, duiken we het 
EcoKlimpark in. Het is gebouwd met 
respect voor de natuur en iedereen  
kan op zijn eigen niveau ‘de boom in’. 
Afgezien van wat angstzweet, over
heerst de trots op mijn vrouwen als ik zie 
hoe soepel zij het parcours afleggen. 

’t Wad op
In Hippolytushoef gaan we voor  
de grote finale van ons rondje  
door de Kop van Noord-Holland: 
zeehonden spotten en wadlopen. 
Vanaf de boerderij worden we naar 
de haven van Den Oever gebracht. 
Daar stappen we in een grote boot 
en kiezen we het ruime sop. De 
schipper vertelt gepassioneerd over 
het gebied en nadat we een eiland 
vol met lepelaars passeren, zien  
we zonnebadende zeehonden.  
Met een klein bootje varen we 
vervolgens richting wad. De schipper 
springt uit het bootje en verdwijnt 
tot zijn middel in het water. Even is 
er lichte paniek, maar al snel blijkt 
dat hij op zijn knieën is geland.  
Een geintje waar we vol intrappen. 
De kinderen zoeken in het ondiepe 
water naar krabbetjes en schelpen 
en wij genieten van de rust, ruimte  
en fraaie uitzichten. De zon gaat 
langzaam onder wanneer we  
weer op huis aan gaan en kleurt 
alles roze. Een lang weekend  
weg in eigen land, we kunnen  
het iedereen aanbevelen! 

Kijk voor meer mogelijkheden voor 
excursies, musea, goede restaurants 
en bijzondere overnachtingen op 
hollandbovenamsterdam.com

         Genieten van  
                 rust, ruimte en   
     fraaie uitzichten

Even bijkleuren
Het volgende onderdeel van deze dag is ons zomerkleurtje  
onderhouden. Binnen enkele minuten rijden we naar het strand van 
het dorpje Huisduinen. Een van de vele mooie (en relatief rustige) 
stranden in dit gebied en het meest noordelijke strand van het 
vasteland van Nederland. We genieten nog uren van de middag
zon. De meiden bouwen (net als vroeger) een zandkasteel en  
’s avonds dineren we in een fraaie strandtent met een werkelijk 
schitterende ondergaande zon. Wat kan Holland toch mooi zijn! 
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Kopje onder in Den Helder

Eco-klimmen bij Den Helder


