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U fietst naar Schellinkhout. Aan de schilderachtige Dorpsweg vindt u links De Fruithoeve (D) als u let op het
bord ‘van het land naar de klant’. Op 6.5 ha worden hier verschillende soorten fruit zoals pruimen en kersen gekweekt. Nieuw
bij de appels is het ras Wellant. Ook zijn er 8 verrukkelijke fruitsappen verkrijgbaar.
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80 De route vervolgt haar weg over de oude stoere
Omringdijk, al sinds de Middeleeuwen de beschermer van WestFriesland.

Fruitshop ‘Janina’, Elbaweg 24, 1607 MP Hem, (0228) 54 21 54
Openingstijden winkel:
vrijdag 13.00 - 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 17.00 uur

C. V
 eiling ‘Op Hoop van Zegen’, Veilingweg 1, 1696 AJ Oosterblokker,
(0229) 26 29 15 of 06 – 49 46 06 77. Bezoek op afspraak.
Deze themaroute is speciaal uitgegeven ter gelegenheid van de samenwerking tussen het Recreatieschap Westfriesland, LTO Noord en NFO.
Meer themaroutes volgen. Kijk hiervoor op www.fietseninnoordholland.nl.

Het Fietsroutenetwerk
U bepaalt zelf de route en het aantal kilometers dat
u wilt fietsen. Keuzevrijheid en flexibiliteit, ook tijdens de fietstocht, staan voorop! De mogelijkheden
zijn eindeloos: u kunt in twee richtingen fietsen, van
knooppunt naar knooppunt of een vooraf uitgestippelde route. Via www.fietseninnoordholland.nl kunt u
een fietsroute plannen.
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67 U verlaat de dijk bij het bordje ‘Wijdenes’ en
fietst de pittoreske Zuideruitweg op.
67
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10 Bij de Molenweg gaat u rechtsaf richting Oosterleek. U passeert de ‘Stofmolen’ aan uw rechterhand. Geniet ook hier van de prachtige landelijke omgeving.
Bij Oosterleek fietst u de Omringdijk weer op.
10

11

Bij knooppunt 10 verlaat u de
dijk, linksaf de Elbaweg op. U vindt Fruitshop
Janina (E) aan uw rechterhand. In dit familiebedrijf wordt zo milieubewust mogelijk het meest
smakelijke fruit gekweekt zoals kersen en bessen, maar ook de stoofappels en –peren verdienen aanbeveling.
Het appelsap is puur en ongezoet en de jam van met name
Doyenné is bijzonder lekker. De fruitstal is iedere dag open en altijd
goed gevuld.
Bij de fotogenieke Hemmerbuurt slaat u rechtsaf en vervolgens
bij de Torenweg links. Daarna de tweede weg links (Hornweg).
Op de T-splitsing gaat u rechtsaf. Deze rijdt u uit tot aan
De Hout. Hier gaat u rechtsaf over het fietspad.
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Bij het stoplicht slaat u linksaf de
Houterweg op. U fietst richting het station van Hoogkarspel,
tevens het eindpunt.

Hoe werkt het?
De plaatsen waar verschillende wegen elkaar kruisen, de keuzepunten
in het fietsnetwerk, vormen de knooppunten. Elke knooppuntnummer
is uniek. Op elke knooppunt kunt u bepalen in welke richting u uw
fietsroute wenst te vervolgen. De afstanden tussen de knooppunten
zijn op de informatiepanelen aangegeven. Deze panelen zijn te vinden
op ieder knooppunt. U volgt de genummerde borden in de richting
van de pijl van knooppunt naar knooppunt. Onthoud het knooppuntnummer waar u uw fietstocht begint, zodat u, indien gewenst, op het
beginpunt ook weer kunt eindigen.
Een greep uit de horeca langs deze route:
Hoogkarspel

Café-restaurant De eerste aanleg,
Westerwijzend 1 1616 LA, (0228) 56 13 53
Westwoud
Café De Lindenboom,
Dr. Wijtemalaan 2 1617 KJ, (0228) 56 13 14
Wijdenes
Restaurant De Egelantier, ’t Wuiver 32 1608 ES, (0229) 50 12 86
Oosterblokker Theehuis ’t Krijgshuis, Noorderdracht 61 1696 AC, 06-22 51 58 46
Oosterleek
Herbergh ’t IJsselmeer, Oosterleek 11 1609 GA, (0229) 50 31 50

Colofon:

Fruitroute
De route voert door lieflijke dorpjes achter de stoere Omringdijk, over strakke polderwegen en kronkeldijken. U ziet fraaie
stolpboerderijen, bekoorlijke molens en geniet al fietsend van
al het heerlijks dat het West-Friese land u onderweg te bieden heeft. De deelnemende fruitteeltbedrijven en de veiling
‘Op Hoop van Zegen’ zijn aangegeven met de letters A t/m E,
verspreid over de route. Om teleurstelling te voorkomen is het
raadzaam om vooraf een afspraak te maken voor een bezoek
aan de bedrijven en de veiling.
Aan de West-Friese Omringdijk wordt tussen Enkhuizen en
Hoorn tot en met 2011 onderhoud gepleegd. Houdt u er rekening mee dat de route op sommige plaatsen kan zijn omgeleid?
Alternatieve routes zijn aangegeven met een stippellijn.

Dit is een uitgave van Recreatieschap Westfriesland, LTO Noord en NFO.

U kunt de fietsroute beginnen op ieder willekeurig punt van
het traject. Deze beschrijving heeft als startpunt het station van
Hoogkarspel (ten zuiden van knooppunt 48).
Afstand ongeveer 36 km

www.recreatieschapwestfriesland.nl
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Deelnemende fruittelers:
A. ’t Keetje, Binnenwijzend 100a, 1617 KX Westwoud, (0228) 56 28 94
Openingstijden boerenwinkel:
vrijdag 10.00 - 18.00 uur, zaterdag 08.30 - 17.00 uur
B. Historische Tuin, Koewijzend 4, 1695 CG Blokker, 06 – 53 60 38 11
Bezoek op afspraak.
D. De Fruithoeve, Dorpsweg 41, 1697 KB Schellinkhout, (0229) 50 30 45
In de zomer is De Fruithoeve open van 8 tot 8 en in de winter van
donker tot donker.

Fietsroutenetwerk
‘Noord-Kennemerland en
West-Friesland’

www.ltonoord.nl

www.nfofruit.nl

Tekst/eindredactie/basisvormgeving: Recreatieschap Westfriesland
Foto’s: Recreatieschap Westfriesland/Museumkas/Historisch Blokker
Uitgegeven door en in eigendom van de Beheerstichting Fietsroutenetwerk
Noord-Kennemerland en West-Friesland
Kaartondergrond: © 2008 door BosmaGrafiek.nl
Druk: Rosier Communicatie
5 september 2008.
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Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Fietsroutenetwerk
‘Noord-Kennemerland
en West-Friesland’
Fruitroute
Wat komt u tegen op deze route?

48
83 Bij het station van Hoogkarspel steekt u het spoor
over en gaat rechtsaf de Westerwijzend op. Na het passeren van
de gemeentegrens met Westwoud vindt u links Fruitkwekerij
’t Keetje (A).
Deze fruitkwekerij van ongeveer 9 ha heeft
naast appels ook pruimen, bessen, kersen
en een moestuin. U kunt er terecht voor
ambachtelijk bereide producten als sappen,
jams, appeltaarten en honing.
Er zijn in de fruitkwekerij ook excursies mogelijk (in groepsverband). Hiervoor kunt u contact met ‘t Keetje opnemen.
Na ’t Keetje vervolgt u de route tot u rechtsaf kunt slaan door het
witte klaphek, het (onbewaakte) spoor over naar het Landpad.
Kijk goed uit met oversteken!
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82 Westwoud is van oudsher een ‘lintdorp’ en dat is
nog steeds goed zichtbaar aan de bebouwing.
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Over het Wijzendijkje fietst u tot Molen De
Krijgsman. Voor een bezoek aan de Museumkas en Historische
Tuin (B) steekt u de Noorderdracht over en fietst u over de Bangert
naar de Koewijzend. U kunt de museumkas bezoeken op afspraak.
De Bangert stond landelijk bekend
als
hét
fruitteeltgebied
van
West-Friesland. Sinds 2005 zet de
familie Balk en de werkgroep
Historische Tuin zich in om de nog in
goede staat verkerende druivenkas
als cultureel en historische erfgoed
voor het nageslacht te behouden.
De gemeente Hoorn heeft de eerste
druivenserre inmiddels op de monumentenlijst geplaatst. In de kas
worden de heerlijke Alicante-druiven gekweekt, maar ook pruimen,
kiwi’s en peren. U kunt de smakelijke pruimenwijn of wijn van eigen
appels kopen of genieten van een kopje koffie of thee met huisgemaakte taart.
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63 Terug op de Noorderdracht slaat u rechtsaf.
Bij de kruising met de Westerblokker houdt u links aan. Na het oversteken van het spoor ligt aan uw rechterhand – een beetje verscholen
op het bedrijventerrein – Veiling ‘Op Hoop van Zegen’ (C).
De geschiedenis van de veiling gaat terug tot 1908. Om de groothandel te omzeilen richtte men een vereniging op die de producten direct
aan de consument wilde aanbieden. Naast vele duizenden kilo’s fruit
maakten ook groenten Blokker ‘groot’. Het eerste veilinggebouw uit
1910 werd daarom al snel te klein en in 1949 werd de nieuwe veiling
geopend.
The Beatles zetten de veiling in 1964 wereldwijd op de kaart; van
heinde en verre stroomden duizenden jongeren toe. Als herinnering

aan dit Beatles- concert is naast de rotonde het Beatles-monument opgericht.
Door fusies kon de veiling niet blijven bestaan en uiteindelijk
werd in 1981 de klok stilgezet. Vanaf 2008 zijn de afmijnzaal en
de klok in ere hersteld. De vereniging Historisch Blokker heeft
er nu haar onderkomen en er vinden regelmatig activiteiten
plaats.
U kunt de veiling
bezoeken
op afspraak (in
groepsverband).

