West-Friesland met Stoomtram en Fiets
(37 kilometer)

‘West-Friesland met Stoomtram en Fiets’ is een fietsroute opgezet door de
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik samen met het Recreatieschap Westfriesland.
Met de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik maakt u een nostalgische rit door de tijd met
een echte historische stoomlocomotief. Langs het fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en
West-Friesland (beheerd door het Recreatieschap Westfriesland) geniet u van het prachtige,
afwisselende en kleinschalige West-Friese land.
De route biedt u een grote variatie: zowel landschappelijk, cultureel en culinair valt er
onderweg veel te zien en te beleven.
U kunt de route beginnen door in Hoorn met uw eigen óf gehuurde fiets de stoomtram te
nemen naar Medemblik en vandaar terug te fietsen naar Hoorn. De route is 37 kilometer
lang. U kunt uiteraard ook starten in Medemblik en de stoomtram nemen naar Hoorn. U fietst
dan van Hoorn terug naar Medemblik en volgt de route in omgekeerde richting.

Het is ook mogelijk om in Twisk uit de stoomtram te stappen en de route vandaar op te
pakken. Vanaf Twisk rijdt u ongeveer 26 kilometer terug naar Hoorn.
De beschrijving van de route start in Medemblik bij knooppunt 90.
Als u start in Twisk volgt u de routebeschrijving vanaf knooppunt 73.
In Hoorn start u bij knooppunt 59.
Een deel van de route loopt over de Westfriese Omringdijk. Aan de dijk wordt tussen Hoorn
en Enkhuizen tot en met 2011 onderhoud gepleegd. Houdt u er rekening mee dat de route
op sommige plaatsen kan zijn omgeleid?

Fietsroute vanuit Medemblik
90 – 89
Na een nostalgische tocht met de stoomtram vanuit Hoorn start u bij knooppunt 90 vanuit het
Middeleeuwse stadje Medemblik. U kunt hier een bezoek brengen aan de dwangburcht
Radboud die in de dertiende eeuw gebouwd werd door graaf Floris V, maar misschien wilt u
eerst genieten van de VOC-sfeer vanaf een terrasje.
Zuidelijk van Medemblik, direct aan het IJsselmeer, ligt het langgerekte aaneengesloten
recreatie- en natuurgebied De Vooroever van het Recreatieschap Westfriesland. De
Vlietsingel, het eerste deel van De Vooroever bij Medemblik, bestaat uit een
dagrecreatieterrein en een natuurgebied waar tientallen water- en moerasvogels een broeden rustplaats hebben en foerageren in het IJsselmeer.
89 - 69
De fietsroute voert u door Opperdoes. Opperdoes wordt ook wel Klein Giethoorn genoemd.
Hier kunt u naast de wereldberoemde aardappel genieten van heerlijke honing bij Imkerij De
Bijenstal. U kunt de Imkerij ook bezoeken (www.bijenstal.nl).
69 – 70 – 72 - 73
Bij knooppunt 70 vervolgt u uw weg zuidelijk richting Twisk: geniet van het uitzicht over het
omliggende landschap en van alle prachtige monumenten die dit dorp rijk is.

Fietsroute vanuit Twisk
73 – 54 – 55 - 85
Bij knooppunt 73 slaat u rechts af en fietst u via Oostwoud met een slingerroute naar
Hauwert (knooppunt 85). Het ontstaan van Hauwert ligt ergens tussen 950 en 1050. In de
vroege Middeleeuwen heette de kern Bokswoude. Het is bekend dat de St. Odulphus abdij in
Stavoren er toen al landerijen bezat, als onderdeel van de kerstening vanuit Friesland.
Oostelijk van Hauwert ligt het natuur- en recreatieterrein Egboetswater van het
Recreatieschap Westfriesland. Hier kunt u genieten van een prachtig, rustig gebied dat
bestaat uit water, bos en weide. Veel (water)vogels gebruiken het Egboetswater als
foerageerplek en als vlucht- en rustplaats.
85 – (86)
Na Hauwert fietst u door de landerijen richting Nibbixwoud. U vindt in de omgeving veel
fruitbomen en een voor Nederlandse begrippen bijzondere soort landbouw: tussen
Nibbixwoud en Wognum ligt wijngaard Saalhof, een van de allernoordelijkste wijngaarden.
Let goed op: de route wijkt hier af van het fietsroutenetwerk. Rijd niet door naar knooppunt
86, maar sla links af de Van der Deureweg in. Deze weg volgt u naar knooppunt 81.
(86) – 81 – 64 - 63
U vervolgt uw route richting Blokker. Na het passeren van molen De Krijgsman aan uw
linkerhand fietst u richting knooppunt 64 en passeert u bij de rotonde het Beatles-monument.

In 1964 traden de Fab Four op in Veilinggebouw ‘Op Hoop van Zegen’ en van heinde en
verre stroomden duizenden jongeren toe. Als herinnering aan dit concert is bij de rotonde het
Beatles-monument opgericht.
Na het oversteken van het spoor ligt aan uw rechterhand – een beetje verscholen op het
bedrijventerrein - veiling ‘Op Hoop van Zegen’, nu het onderkomen van de vereniging
Historisch Blokker. Er vinden regelmatig activiteiten plaats. Vanaf 2008 zijn de afmijnzaal en
de klok in ere hersteld. U kunt de veiling bezoeken op afspraak (in groepsverband). Voor
meer informatie: www.historischblokker.nl.
63 - 62
U vervolgt uw weg, steekt de N506 over (kijk goed uit met oversteken) en fietst over de
schilderachtige, kronkelige Dorpsweg van Schellinkhout. Langs de weg vindt u diverse
stalletjes waar vers fruit als pruimen, kersen en appels en verrukkelijke fruitsappen
verkrijgbaar zijn. Lekker voor onderweg of thuis.
62 - 59
Bij knooppunt 62 slaat u rechts af, de stoere Westfriese Omringdijk op. Zeer waarschijnlijk
kunt u boven het IJsselmeer genieten van de karakteristieke wolkenluchten waarmee
Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw wereldberoemd zijn geworden.
Aan de dijk wordt tussen Hoorn en Enkhuizen tot en met 2011 onderhoud gepleegd. Houdt u
er rekening mee dat de route op sommige plaatsen kan zijn omgeleid?
U eindigt de route bij knooppunt 59 en kunt vandaar terugrijden naar het station van Hoorn.
Geniet nog even van de sfeer in deze VOC-stad aan het IJsselmeer, met zijn prachtige
gevels, lekkere restaurantjes en moderne jachthavens.

Fietsroute vanuit Hoorn
U start de route bij knooppunt 59 in Hoorn en volgt de hierboven beschreven route in
omgekeerde volgorde naar Medemblik.

