
 

 

Route 1 We brengen je langs mooie dorpen en vesting steden, polders, over dijken en laten je 
zien dat we echt in een “hol land” zijn.  Hieronder interessante of lekkere punten om even bij stil te 
staan. Of gewoon even van te genieten. en we blijven zeggen: “ houd je aan de verkeersregels.” 
Mocht je onverhoopt de weg kwijtraken? We hebben bij de points het adres gezet. zodat je het 
met de navigatie altijd snel weer terug kan vinden. 

A1 

Bergen Heb je nu al zin in een bak koffie of even een 
wandeling door het kunstenaarsdorp. Volg dan de P route 
om te parkeren. Er zijn gezellige terrassen en cafés . 
Verken Bergen  
 
Adres centrum: Plein 14, 1861 JZ Bergen 

 

A2 

Schoorl.  
Gelijk alweer een leuk dorp met heerlijke terrassen. De 
Viersprong heeft een eigen parkeer plaats en is tegen 
over het hoogste duin van Nederland. En ze hebben er 
heerlijke koffie met appelgebak. Let wel op je bent er 
voorbij voor je het weet.  Ontdek Schoorl  
Adres Viersprong: Laanweg 1, 1871 BH Schoorl  

A3 

Uitkijk punt Huis Nuwendore Deze uitkijktoren gebouwd 
op de ruïne van Huis Nuwendore willen wij je niet 
onthouden. Hier heb je heel mooi uitzicht over de 
omgeving. Met helder weer zicht tot de Honsbosse zee 
wering en een mooi stuk van de West-friesedijk die we 
straks ook nog op gaan. 
 
Adres: Burchtweg 1744 HK Sint Maarten  

 Vergeet niet je dag teller bij vetrek van dit geweldige uitkijkpunt 
de dag teller op 0 te zetten. 

 

A4 

Eerste stuk van de West Friesedijk  
Let op hier zitten smalle stukken weg tussen, maar het is wel heerlijk rijden. Je kijkt ver 

over de omgeving en komt langs indrukwekkende stolpboerderijen. Echt een stukje 
genieten. 

A5 

Automuseum Schagen Even heerlijke oude auto’s kijken.  
Dit kleine knusse museum is vandaag speciaal voor ons 
open en heeft indrukwekkende oldtimers en onderdelen.  
Wat met een paar dafjes is begonnen is uitgegroeid tot 
een volwaardig museum. Met het meest originele koffie 
café van Schagen. Voor een bakkie koffie en een koek. 

En de entree is gratis. Er staat een fooienpot.  
Verken automuseum 

Adres: Lagedijkerweg 1, 1742 NB Schagen 
Let op! Zet voor Vertrek je dagteller op 0  Na een 

bezoek aan Schagen vertrekken we hier weer.  

 

Point of interests voor route 1 



 

 

A6 

Schagen. 
Ze zeggen wel “Schagen mag je niet missen” en dat klopt 
wel. Met vele terrassen om de kerk, is het altijd gezellig. 

En mocht het regenen dan is een rondje Makado, het 
overdekte winkelcentrum, een goed alternatief. (En zet 
het automuseum in je navigatie, dan heb je de route zo 

weer te pakken 
Verken Schagen  

 

A7 

West-Friese omring dijk.  
We hebben al een stukje van de dijk gereden en we gaan 
hem nu tot bij aan het IJsselmeer volgen. Je gaat nu van 
een echt mooi stuk Noord-Holland genieten. Hij is hier en 

daar wat smal. Maar vergeet niet te genieten van de 
omgeving. 

Verken de West-Friese omringdijk 
 

A8 

Zin in een ijsje of wat anders lekkers? Dan kan je best 
even hier stoppen. er is keuze genoeg. aan het water of 

even rustig bij de dijk 
 

Adres centrum Kolhorn: 
Westfriesedijk 58, 1767 CS Kolhorn 

Restaurant het Anker 
De Roode Leeuw 

Facebook Egelantier  

A9 

Is het al lunch tijd?  
Na die lange rit op de dijk is het wel tijd voor een echte 
Hollandse lunch. Brood met kroketten of een uitsmijter 
gaan er vast wel in. Er is een ruime parkeerplaats.  Het 
Wagen Wiel in Lambertschaag is vanaf 12.00 uur open 

 
Adres: Noordeinde 2, 1658 CB Lambertschaag 

 

 

A10 

Daar is het dan het IJsselmeer, zo aan het centrum van 
Medemblik. We rijden toch door het centrum. Best een goed 

idee om hier even te stoppen en rond te kijken. Verder is er van 
alles te doen. Rondje langs de havens, bezoek aan het 

Stoomgemaal museum en leuke terrasjes  
Ontdek Medemblik 

 
Adres centrum: Nieuwstraat 31, 1671 BA Medemblik  

A11 

Van Medemblik gaan we naar Enkhuizen. Alweer een oud 
vesting stadje met een geweldige haven. en heerlijke straatjes 

om door te wandelen. En ja ook vol met terrasjes.  
Ontdek Enkhuizen 

 



 

 

A12 

Weer een mooi Lunch plek met zicht over de haven van 
Enkhuizen en station.  

adres: Stationsplein 2, 1601EN Enkhuizen 
 

De route komt hier recht langs rijd je door of heb je gestopt 
vergeet niet je dagteller op 0 te zetten 

 

A13 

Na een bezoek aan Enkhuizen en voor je de heerlijke dijk langs 
het IJsselmeer opgaat hier nog een kans voor een goede lunch. 
De woeste hoogte is een leuke plek met een verrassend uitzicht 

aan de achterkant. 
adres: Peperstraat 38 1611 CN Bovenkarspel 

Let op je komt er langs over de Zuiddijk 
 

A14 

Na een heerlijke rit langs het IJsselmeer is het bijna afscheid 
nemen van het grote water. Je kan nog even Hoorn in of door 

de polder  
Ontdek Hoorn 

 
adres centrum: Stationsplein 1,1621HX  Hoorn 

 

A15 

Lang polders en even lekker door gereden over polder wegen 
dan wordt het tijd om te leren hoe we het water uit de polder 

houden. Deze Museummolen geeft je een mooi beeld. 
Ontdek de Museummolen 

 
Adres: Noordervaart 2, 1636 VL Schermerhorn 

 
 

En dit is de laatste keer dat we de dagteller op 0 zetten. 

 

 
Het laatste stuk van de route brengt je nog door hele mooie 

dorpen. stop hier en daar gerust om de omgeving eens in je op 
te nemen. Er is nog veel te zien. 

De Rijp 
Krommenie 

Limmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Houd je van Industrie, landgoederen, geschiedenis en van stad & land? Dan is deze route de 
juiste. Het brengt je langs eeuwen oude landgoederen, kastelen, Tatasteel, Zaanse Schans en 
dwars door het centrum van de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. 
Alle Points zijn een greep ui veel meer wat te doen is langs de route. wel hebben we er op gelet 
dat je bij ieder Point ook wat kan eten en drinken. 
 

B1 

Eerste stop die we in gedachte hebben is aan de kop van de 
haven in IJmuiden. Hier heb je een visrestaurant en snackbar. 
en een mooi uitzicht over de haven en die Noordzee. Hier 
vertrekt ook de ferry naar Engeland. 
 
Adres: Sluisplein 80, 1975 AG IJmuiden 

 

B2 

Je bent TataSteel al gepasseerd en als je goed opgelet hebt 
ook wat vissers schepen gezien. Dan is het tijd voor een 
pitsstop. En dat kan je heel goed doen bij Hoeve Eigenwijs 
(Hoeve Duin en Kruidberg). voor heerlijk ijs, maar ook een 
heerlijk bakje koffie. 
Adres: Duin- en Kruidbergerweg 89, 2071 
LG Santpoort-Noord 
 
LET OP ZET BIJ VETREK HIER VOOR HET RESTAURANT JE 
TELLER OP 0  

B3 

Je rijdt hier door mooie natuur en landgoederen. En het 
ademt hier al geschiedenis. En we tippen gelijk een echte 
oude ruime met een heerlijke thee tuin.  Ruïne Brederode is 
zeker een bezoekje waard. (wel opletten hoor voor je het 
weet ben je er voorbij) 
Adres: Velserenderlaan 2, 2082 LA,  Santpoort-
Zuid 

 

B4 

Zin in een wandeling voor dat we de drukke stad door gaan? 
Dan moet je hier even een parkeerplek zoeken. Even een 
wandeling over het landgoed Elswout, lekker even bijkomen.    
adres: Duinvlietspad 2, 2051 AG 
Overveen 
 

 

Point of interests voor route 2  



 

 

B5 

Het wordt tijd dat we dwars door Haarlem trekken. We 
brengen je over de Grote markt en langs de Grote Sint 
Bavokerk. Het is misschien lastig een plekje te vinden om 
een terrasje te pikken. Maar als je een plekje ziet…. Verder 
zal je volle bewondering ontvangen van al het winkelend 
publiek. 
Adres: Bavokerk Grote Markt 22, 2011 RD 
Haarlem 

 

B6 

Na Haarlem gaan we even de rust van het water op zoeken, 
we brengen je langs “Mooie Nel” (Het meer waar je langs 
komt, aan je linker hand), via het Zijkanaal C naar het 
NoordZeekanaal. waar je nog even lekker kan ontspannen 
aan de waterkant en bij Cafetaria Visser. En met een beetje 
geluk komt er nog een groot zeeschip langs. 
Adres: Pontplein 1, 2064 KC Spaarndam  

B7 

Zaandam komt inzicht. De stad van Albert Heijn en nog meer 
industrie. Maar ook van de mooie Zaanse gevels en een druk 
winkelcentrum.  Als je wilt shoppen, dan kan dat makkelijk,  
de parkeergarage is in het hartje centrum  
Adres P: Hermitage 144 1506 TX Zaandam 

 

B8 

Heb je nog even de tijd? Dan is een bezoek aan de 
Zaanseschans zeker een goed idee. Even terug in de tijd leer 
je hoe de industrie hier ooit is ontstaan. De plek voor een 
echt Hollands souvenir en een heerlijke lunch. 
Adres: Schansend 7 1509 AW Zaandam 

 

B9 

De laatste winkelstraat hebben we in Kormmenie gehad 
(tijdens deze route). en op naar weer een stuk geschiedenis. 
Fort Kijk wat op de wereld erfgoed lijst staat en een 
onderdeel is van de Stelling van Amsterdam. Nu een oase 
van rust en geschiedenis. 
Adres: Lagendijk 22, 1911 MT Uitgeest 

 
Het laatste stuk van deze route brengt je langs meren en tussen landerijen en weilanden. En nog genoeg 
bezienswaardigheden. geniet van al het moois en schroom niet om even te stoppen en te genieten. 

 
 
 
Nog een paar linken die je misschien interessant vindt 
Limmen Spaarndam Naurena De Wormer Stelling van Amsterdam 


