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Het beste van Holland Holland boven 
Amsterdam, het beste wat Holland te bieden 
heeft. De molens, dijken, polders, dorpen en 
steden; alles is zelf geboetseerd door onze 
voorouders met noeste arbeid.  

De rijke natuur geeft het gebied kleur. Wij delen 
ons stukje van de wereld graag met jou. Maak 
kennis met de oneindige mogelijkheden en de 
vriendelijke, gastvrije en nuchtere inwoners.

Welkom in Holland boven Amsterdam!
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Fietsen boven Amsterdam
Holland boven Amsterdam is veelzijdig met haar vele soorten 

landschappen. Het ene moment fiets je door de duinen en het andere 

moment bevind je je in uitgestrekte polders. Er ligt maar liefst 1450 

kilometer aan fietspaden... dus op de pedalen! Fietsen is natuurlijk 

heerlijk, maar als je dat in het mooie Holland boven Amsterdam 

mag doen is het helemaal een pracht vooruitzicht! Onderweg is het 

genieten van de prachtige natuur, de mooiste vergezichten en de 

bijzonderste afstapplekken. Wij kozen vijf leuke routes voor je uit.

Fietsen begint op Fietsnetwerk.nl, 
gratis fietsroutes en meer!  Fietsnetwerk.nl 

is een nieuwe landelijke organisatie. Wij houden ons bezig met alles op 

het gebied van recreatief fietsen, fietsroutes, fietsknooppunten en nieuws 

over fietsen. Wij bouwen in Nederland een aanvulling op het bestaande 

fietsknooppuntennetwerk. Deelnemende locaties, zoals bezienswaardig-

heden, musea en horecagelegenheden, krijgen een uniek knooppuntnum-

mer, bestaande uit drie cijfers die naadloos aansluiten op het bestaande 

knooppuntennetwerk. Dankzij dit nieuwe netwerk kan de recreatieve 

fietser op eenvoudige wijze afwisselende en aantrekkelijke fietsroutes 

plannen. In Holland boven Amsterdam bieden wij meer dan 50 gratis te 

downloaden fietsroutes aan!                      fietsnetwerk.nl

fietsenbovenamsterdam.nl

Stolpenroute Schagen   
Het lege land  Deze route langs stolpboerderijen over-

brugt de afstand tussen de Westfriese stad Schagen, die wordt 

omringd door vette klei, en het ruige kustgebied met de arme grond 

achter de duinen. Dit verschil is ook goed zichtbaar in de twee mu-

seumboerderijen die langs deze route liggen: de rijke stolp Vreeburg 

met woonhuis aan de Loet in Schagen en de kleine eenvoudige duin-

boerderij Tante Jaantje in Callantsoog.

In de omgeving van Schagen liggen de boerderijen vanwege de vele 

overstromingen in het verleden noodgedwongen op terpen. Een aantal 

terpen werd in de loop der tijd met elkaar verbonden. Zo ontstond de 

Westfriese Zeedijk. De dijk bood bescherming, maar kende ook vele 

dijkdoorbraken. De dijk verloor zijn grootste betekenis als waterkering 

door de inpoldering van de Zijpe (1599). Op de bodem van deze voorma-

lige zeearm vestigden zich tientallen boerenbedrijven. Hier liggen veel 

stolpen langs de beide kanten van de Grote Sloot, in het verleden een 

belangrijke verkeersader. Achter de boerenerven begint het lege land; 

voorheen vooral bestemd voor veeteelt, maar tegenwoordig overheerst 

de bloembollenteelt. Ook langs de polderwegen liggen stolpen. Het 

bollenland strekt zich uit tot aan de duinenrij. De duinboerderijen 

zijn bescheiden van omvang, maar de boerderijen die van oorsprong 

bestemd zijn voor de akkerbouw, zijn groot uitgevoerd, vaak met een 

dubbel vierkant. Hier staan de stolpen niet meer zij aan zij. Er is niet 

alleen veel ruimte achter de boerderijen, maar ook ertussen.

     routeyou.com  (zoek op Stolpenroute)

54



6

De Westfriese Omringdijkroute   Deze fietsroute over de Westfriese Omringdijk is maar liefst 143 km lang en is in  

ongeveer 10 uur af te leggen. Het is aan te raden er een meerdaagse fietstocht van te maken, zodat je onderweg alle tijd hebt om bezienswaardig-

heden te bezoeken. Op de route zijn veel museums te vinden, van een kaasmuseum tot een stoommachinemuseum. Een deel van de route leg je af 

langs het IJsselmeer en het Markermeer, in een ander deel kom je juist door verschillende steden en dorpen. De route is erg geliefd door mensen die 

de hele regio willen zien, want je komt langs alle belangrijke plekken. De route brengt je onder andere door de steden Hoorn, Alkmaar, Schagen en 

Medemblik. Het is verstandig je vooraf in te lezen, zodat je kunt plannen waar je onderweg gaat pauzeren en wat je wilt bezichtigen.   

                       

westfrieseomringdijk.nl 

Poldertuin Anna Paulowna

Land van Fluwel

Hortus Bulborum

Kleurrijk Juianadorp

Fietsen tussen de tulpen Maak een 5-daagse 

fietstocht door Holland Boven Amsterdam. Overnacht in een B&B of op een 

boerencamping en ga op de fiets door en langs de bloeiende bollenvelden 

in het Tulpen Boven Amsterdam gebied.

De 5 leukste fietsroute tips

1  Van Poldertuin Anna Paulowna naar camperplaats 

      de Tulpentuin in Slootdorp

2  Van Julianadorp naar de Poldertuin Anna Paulowna

3  Van Kleurrijk Julianadorp naar Land van Fluwel,  

      Sint Maartensvlotbrug

4  Van Land van Fluwel, Sint Maartensvlotbrug naar  

      Hortus Bulborum Limmen

5  Rondrit Westfriesland: Medemblik - Twisk -  

      Drechterland - Andijk

Deze routes zijn terug te vinden op de routeplanner van fietsersbond.nl en 

kun je eenvoudig via het Fietsknooppuntennetwerk volgen. Het maakt dus 

niet uit waar je start. De afstanden variëren van 25 tot 60 km. 

       tulpenbovenamsterdam.nl
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Fietsroute 
Zee en meer   

Heiloo, Egmond, Castricum, Bakkum
Na de start bij het Alkmaardermeer kom je bij Heiloo langs Bollen-

dorp. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden ontleent deze 

plaats zijn naam niet aan bloembollen maar aan heuvels, gelijk aan 

de Friese benaming terpen.  

In Binnen-Egmond vind je de Sint-Adelbertabdij. Dit is de oudste abdij 

van Nederland, opgericht in de tiende eeuw. Het klooster speelde een 

belangrijke rol in de oorlog tussen de Hollanders en de West-Friezen 

en was vroeger een belangrijke bibliotheek. Na een prachtige rit door 

de duinen kom je in het zeer oude Bakkum, een van de oudste kernen 

van de gemeente Castricum. Ook kom je door Uitgeest. De moeite 

van het bezoeken waard zijn hier de Nederlands-hervormde kerk 

met 14e-eeuwse toren en de rooms-katholieke kerk in neogotiek. 

Rondom Uitgeest zijn daarnaast vijf molens te vinden.  

                                                                      fietsnetwerk.nl

Fietsroute  (lengte: 24,2 km)
De Helderse Duinen  

De Helderse Duinen is een natuurgebied ten zuidwesten van Den 

Helder. Geniet van groene duinvalleien, die geflankeerd worden door 

duinen met lage toppen en een bosgebied. Een duinmeertje maakt 

het idyllische geheel af. De natuur in dit gebied is zo waardevol, dat 

het op Europees niveau beschermd wordt. De Helderse Duinen is een 

eldorado voor vogels en bijzondere planten. Strandduizendgulden-

kruid, heidekartelblad, duizendknoopfonteinkruid en veel verschillen-

de kranswieren spreiden zich weelderig tentoon.

In het voorjaar passeer je de vele prachtige gekleurde bollenvelden in 

Julianadorp. Een lust voor het oog! Start en eindpunt voor deze route 

is De Helderse Vallei. Hier vind je onder andere een bezoekerscen-

trum, kinderboerderij, klimpark en een pannenkoekenvallei. Een 

leuke fietstocht voor het hele gezin. De routes zijn te downloaden via     

                                                      denhelder.online  

Wandelroute   (lengte: 11 km)
In de voetsporen van Napoleon  

Met aan drie kanten zee, kent Den Helder een unieke ligging. 

Napoleon zag in 1811 deze plek langs de kust als het “Gibraltar van 

het Noorden”. Ter verdediging van de oorlogshaven liet Napoleon 

een viertal forten bouwen, later kwamen daar nog twee forten bij. 

Samen vormen ze de Stelling van Den Helder. De wandelroute ‘t 

Ommetje Den Helder’ is uitgezet langs de historische verdedigings-

werken zoals Nederlandse forten en Duitse bunkers uit WOII. ‘t 

Ommetje is gemarkeerd met houten paaltjes, waarop de keizerlijke 

arm van Napoleon de te volgen richting aangeeft.
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Le Champion Fiets4Daagse Hoorn Dit mag je niet missen.  

Van donderdag 2 t/m zondag 5 mei 2019 vindt voor de elfde keer de Fiets4Daagse Hoorn 

plaats. Het is een genot om tijdens deze tocht dwars door het Westfriese landschap te 

fietsen. Het gebied dat omgeven wordt door de Westfriese Omringdijk kent een geheel eigen 

landschap met bloeiende tulpenvelden, uitgestrekte polders, oude havenstadjes en unieke 

stolpboerderijen. In vier dagen krijg je het beste van deze bijzondere streek voor de wielen.

Je kunt kiezen uit drie afstanden: 30, 50 en 70 km. Alle afstanden gaan dagelijks tussen  

8.00 en 11.00 uur van start. Op de laatste dag word je feestelijk onthaald op de Roode Steen 

in Hoorn.                                              

                   fiets4daagsehoorn.nl 

In Holland boven Amsterdam ligt een uitgebreid 

wandelnetwerk; er zijn paaltjeswandelingen door dorp, duin en 

polder. Wandelend door de natuurgebieden kun je oog in oog 

komen te staan met de verschillende bewoners zoals oerossen, 

paarden en een diversiteit aan vogelsoorten. Ook de steden 

lenen zich goed voor een wandeling. Met een stadswandeling 

ontdek je de verhalen achter de gebouwen en straten. Daar 

steek je zeker iets van op!

   wandelenbovenamsterdam.nl

Wandelnetwerk   

Van weidse polder tot glooiend duingebied: ontdek de mooiste 

wandelroutes in Noord-Holland!  Neem een wandelpad dwars door 

het boerenland, maak een stadswandeling door de kleine straatjes 

van Alkmaar, Edam of Hoorn of trotseer de Noordzeekust. De 

ommetjes van het Wandelnetwerk Noord-Holland brengen je langs 

de meest onontdekte pareltjes van de provincie. Laat je verrassen 

en volg de gekleurde pijlen of de app. De routebeschrijvingen zijn 

gratis te downloaden. Welke route kies jij?

wandelnetwerknoordholland.nl

Wandelen boven Amsterdam
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Noord-Hollandpad
Beleef Nederland in één provincie 
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, 

duinen, schapen, bloembollen, molens, boerenlandpaden, dijken, 

trekpontjes en heide. Eigenlijk langs alles wat Nederland zo bijzonder 

maakt. Het pad is 284 km lang en loopt van Texel naar Huizen. 

Onderweg geniet je van de Waddenzee, het oer-Hollandse Wieringen 

en de heidevelden op de Tafelberg. De natuur is bijzonder: je vindt er 

drassige weilandpaden, duingraslanden en weidse landschappen  

vol koekoeksbloemen, orchideeën en weidevogels als tureluurs  

en kieviten. 

Zuiderzeepad  Een rondje IJsselmeer is een verkenningstocht langs de oude Zuiderzee, die door de eeuwen heen zo nadrukkelijk zijn 

stempel heeft gedrukt op de cultuur en economie van omringende plaatsjes. Bezoek bekende vissersdorpen en stadjes zoals de hanzesteden Kampen 

en Elburg. Ruik de geur van gerookte paling in Volendam en bezichtig vestingen als Naarden en het rijke boerendorp Blaricum. Overal op de route 

herinneren doorbraakkolken en stoomgemalen aan de strijd tegen de zee. Het Zuiderzeepad kronkelt door waardevolle landschappen en maak je 

opnieuw bewust van onze sterke verbondenheid met het water.                wandelnet.nl

Het Noord-Hollandpad heeft 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. 

Een daarvan is etappe 10 van Schermerhorn naar Akersloot.  

De wandelroute loopt dwars door de droogmakerijen De Beemster en 

De Schermer, beide drooggelegd in de Gouden Eeuw. Kenmerkend zijn 

de geometrische opzet van de wegen en sloten en de stolpboerderijen 

met hun piramidedak en vierkante boerenerf. De Beemster is in 1999 

uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. In De Schermer bepalen elf 

eeuwenoude molens nog steeds het landschap. Wil je deze route 

lopen of een van de andere etappes op het Noord-Hollandpad? 

Uitgebreide routebeschrijvingen vind je op:

                                noordhollandpad.nl/wandelroutes

1 0 1 2 3 4 km

© Open Street Map
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Wandelen & Slapen
De leukste wandelarrangementen in Noord-Holland en soms daarbuiten

Wandelen & Slapen staat voor 1 dag tot meerdere dagen bijzonder 

genieten. Genieten is een kunst; anderen laten genieten is een gave! Het 

motto van Wandelen & Slapen. Voor al onze bijzondere arrangementen 

geldt: alles is geregeld, maar met genoeg ruimte voor eigen keuzes. Nog 

even en het kan weer! Twee dagen wandelen langs de tulpenvelden in 

Westfriesland. Dit typisch Hollandse landschap binnen de Westfriese 

Omringdijk is gevuld met molens, tulpen, koeien en heel veel 

water, maar ook met eeuwenoude lintdorpen waar de Westfriese 

stolpboerderij hoogtij viert. Je gaat genieten van Holland in pure 

vorm. Natuurlijk hoort hier slapen in zo’n mooie stolpboerderij bij.

                  wandelen-slapen.nl

Pontjesroute Zeevang  

Houd je van avontuur? Dan is dit de route 

voor jou. Stevige schoenen zijn geen 

overbodige luxe op de onverharde paden 

dwars door de weilanden. De rondwandeling 

van achttien kilometer brengt je door de 

Zeevang en de Beemster, over de dijken van 

de Markermeer en de Beetskoogpolder. Hier 

heb je een prachtig uitzicht over de lager 

gelegen polders. De wandeling bevat maar 

liefst drie zelfbedieningspontjes 

waarmee je de boerenslootjes 

kunt oversteken. Durf jij de  

overtocht aan? 

Een kaartje van de route is gratis te  

downloaden vanaf de website en app 

van het Wandelnetwerk Noord-Holland.  

Let op: tussen 15 maart en 15 juni zijn 

sommige delen van de route tijdelijk 

niet toegankelijk om de broedende 

weidevogels te beschermen. 

wandelnetwerknoordholland.nl 
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Een bed voor elk budget  
in Holland boven Amsterdam
Bij een vakantie of citytrip hoort natuurlijk een lekker bed om te 

overnachten. Kies je voor de persoonlijke touch van een B&B, de 

luxe van een hotel, de gezelligheid op de camping of de privacy 

van een vakantiewoning? Een logeeradres vinden in Holland 

boven Amsterdam was nog nooit zo makkelijk. 

Bijzonderovernachten   

Heb je er altijd al van gedroomd om te slapen op het strand, in een 

vogelhuis of kasteel? Niets is te gek! In Holland boven Amsterdam 

is meer mogelijk dan je denkt.

slapenbovenamsterdam.nl

Overnachten boven Amsterdam

Haring & Hennep Wandelroute - Smartphoneroute   

6,5 Kilometer wandelen onder zeeniveau en door een prachtig stuk natuur waar massatoerisme een vies woord is. Hier vind je rust 

en ruimte. Wandelend door de dorpen De Rijp, Graft en Noordeinde om daarna de stilte van de Eilandspolder op te zoeken. Wat een 

heerlijkheid. De voornaamste inkomensbronnen van vele inwoners van dit gebied waren in de 17de en 18de eeuw de haring- en 

walvisvangst en de hennepverwerking. Tijdens deze route vertellen wij hier meer over. Veel plezier! 

Dit is een AbelLife route. Download de app in de appstores en kies in de app voor gratis routes.
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Restinn
Vrijstaand hotelhuisje in een 
landelijke sfeer in en rondom de 
Westfriese Omringdijk Restinn staat voor 

bijzonder overnachten en buitengewoon genieten, het hele jaar door. 

Een Restinn is een vrijstaand hotelhuisje. Bij Restinn kun je onthaasten, 

bijkomen en bovendien de natuur en het boerenleven optimaal in 

je opnemen. Aan alles is gedacht om je van een heerlijk verblijf te 

verzekeren.

Unieke vorm van logeren in een landelijke 
omgeving  Restinn hotelhuisjes zijn geplaatst op boerenerven 

op landelijk gelegen locaties. Zo heb je altijd een prachtig uitzicht op de 

natuur en een unieke beleving van logeren bij de boer. Iedere Restinn 

locatie kent een kleinschalige bed en breakfast opzet. De aantrekkelijke 

locaties herbergen elk maximaal zes hotelhuisjes en bieden volop 

privacy en rust.

Het Restinn hotelhuisje  De hotelhuisjes (een exclusief 

ontwerp van architect Henri Leloup) hebben een volledig doorzicht, 

waardoor buiten- en binnenruimte speels door elkaar lopen. Ieder 

huisje heeft openslaande deuren naar het terras en is zeer compleet 

ingericht met onder meer twee eenpersoons bedden (boxspring, incl. 

bedlinnen), douche en toilet (badlinnen aanwezig), comfortabel zitje en 

een gezellige eethoek.                                                              restinn.nl

Strand49  
Slapen tussen de tulpen Strand 49, een heerlijke 

kleine glamping in Nederland. Glamour en toch heerlijk op de camping, 

dat is glamping. Ervaar de vrijheid van het echte campinggevoel, maar 

dan wel in luxe. Dus lekker het comfort van een hotel gecombineerd met 

de vrijheid en rust van het kamperen.

Strand49 heeft een heerlijke glamping in Nederland gerealiseerd, in 

Noord-Holland dichtbij het strand van Sint Maartenszee. Onze lodges, 

cabins, lofts, chalets en beachhouses (strandhuisjes) zijn compleet 

ingericht met een comfortabele keuken in een hoekopstelling, één 

of twee luxe badkamers en een overdekt terras met verlichting. We 

hebben ook een strandbungalow die volledig is aangepast 

voor de mindervalide vakantieganger. Hier hebben we een 

verlaagd aanrecht, douche die voor een rolstoel toegankelijk is, 

extra beugels in douche en toilet en schuifdeuren, maar geen 

drempels in deze strandbungalow.

Onze vakantiehuizen van Strand49 zijn zo geplaatst dat je 

nagenoeg de gehele dag zon hebt. Vanuit de woonkamer kijk je 

over de bloembollenvelden en loop je zo de tuin in. De privé tuin 

is omringd door bomen voor optimale privacy.

                  strand49.nl
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Great Vakantiehuizen    

Great Vakantiehuizen verhuurt vakantieaccommodaties in de 

kustplaatsen Petten, St. Maartenszee en Callantsoog, maar ook in 

de nabije omgeving. De Noord-Hollandse Noordzeekust, waar sinds 

jaar en dag de meeste zonuren worden geteld en waar op het strand 

nog voldoende ruimte is om je handdoek uit te spreiden. Houd je 

meer van rust, dan is een vakantiehuisje een paar kilometer van zee 

ook mogelijk.

20

Great Vakantiehuizen stelt service op de eerste plaats. Onze missie is 

geslaagd als jij als gast een geweldige vakantie hebt gehad en volgend jaar 

weer graag terugkomt. We verhuren vakantiehuisjes voor een eerlijke prijs. 

Je kunt ervan op aan, dat je krijgt wat je verwacht! Boek eenvoudig en snel 

je vakantie aan zee. Op onze site boek je heel eenvoudig een vakantie of 

weekendje weg in een vakantiehuis naar keuze. 

greatvakantiehuizen.nl

Er is natuurlijk nog heel veel meer leuks te doen boven Amsterdam!  

Ga lekker picknicken in het bos, maak een fietstocht met het gezin of trek 

je wandelschoenen aan en verdwaal in de natuur. Bekijk onze tips!

Ontdek meer Tips boven Amsterdam

Huis van Hilde
Kom naar Huis van Hilde voor een spannende ontdekkingstocht door 

de archeologie van Noord Holland. In het hart van Huis van Hilde is 

een indrukwekkende tentoonstelling te zien over de archeologie en de 

bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland.                                                 

         huisvanhilde.nl 

Kaasmarkt Alkmaar 
Deze traditionele kaasmarkt met kaasdragers in historisch gildekostuum is 

iedere vrijdag van 30 maart tot 28 september te beleven. Op het Waagplein 

is ook een gezellige markt met o.a. haring, poffertjes, kaas en allerhande 

Hollandse artikelen. Om 10.00 uur wordt de bel geluid en de markt 

geopend.                                                kaasmarkt.nl 
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Fred’s Scooter, E-Bike en Fiets Verhuur  
Lekker toeren door het prachtige Noord-Hollandse landschap. Huur een 

scooter! Je kunt lekker toeren, zonder inspanning en langs de mooiste 

routes. Op de snorscooter heb je geen helmplicht. Je kunt alleen of samen 

op één scooter. Of toch liever sportief op de E-bike of een gewone fiets.  

                                                                                  fredsverhuur.nl 

Land van Fluwel 
Het hele seizoen bloeiende tulpen in het park! Land van Fluwel is een uniek  

beleef- en doe bos voor jong en oud. Het ware verhaal van de tulp vanaf het 

ontstaan in de wildernis tot de moderne tulpenteelt. De mascotte Zwiebol 

neemt kinderen mee op speurtocht: leren, spelen en een beloning. Let op:  

Het park is gevestigd in Sint Maartenszee.                         landvanfluwel.nl 

Het Zuiderzeemuseum  
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen brengt de verhalen tot leven van mensen 

die vroeger rond de Zuiderzee woonden. Zie, hoor, voel, proef en ruik het 

dagelijkse leven rond de Zuiderzee, voordat de Afsluitdijk in 1932 de Zuiderzee 

veranderde in het IJsselmeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschie-

denis, actualiteit en toekomst van het gebied.            zuiderzeemuseum.nl 

Veerdienst Enkhuizen-Stavoren 
Met salonschip “BEP GLASIUS” over het IJsselmeer. In Stavoren en Enkhuizen kun 

je direct na de overtocht op de trein stappen of met de boot vanuit Stavoren naar 

het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waar direct bij het museum wordt aangelegd. 

Ook kun je je fiets meenemen voor een sportieve ontdekkingsreis of fietsvakantie 

door Friesland of Noord-Holland.                                                    veerboot.info 

Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik  
Bezoek de Museumstoomtram en stap in voor de spannendste reis door de tijd. 

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is het geregistreerde museum over 

de geschiedenis van de stoomtram in Nederland.    

                                                                                    museumstoomtram.info

Westfriese Folkloremarkt  
Vanaf 4 juli, om 10.45 uur vertrekt de bonte stoet van in originele Westfriese 

klederdracht gestoken Schagenezen en gasten, lopend of gezeten op of in  

boerenwagens, sjeezen en landauers, getrokken door prachtige paarden door 

het centrum van Schagen. Iedere Westfriese donderdag wordt gekenmerkt  

door een specifiek dagprogramma.                  westfriesefolklore.nl 
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fietsenbovenamsterdam.nl

boven Amsterdam
ontdekken

20 fietsroutes in  

Holland boven 

Amsterdam. Korte, 

middellange en 

lange afstanden. 

Verkrijgbaar bij  

de VVV en via  

vvvwebshop.nl

FIETSEN BOVENAMSTERDAM20 MOOISTE FIETSROUTES

FIETSROUTESRADTOUREN

CYCLE ROUTES

€ 8,95

INCLUSIEF 
WESTFRIESE 

OMRINGDIJKROUTE 
146 KM


