
Ontmoet de smaken 
langs de Westfriese 
Omringdijk

Leuke tips voor onderweg!

is een culinaire en culturele ontdekking Ga lekker fietsen in Noord-Holland!
 

 

 

 

 

VVV Enkhuizen e.o. 

In augustus worden de Westfriese Waterweken 

georganiseerd. Een bruisend lint van evenementen 

door de grootste Westfriese Steden met als 

thema water. Voor meer informatie: 

www.waterweken.nl

Meerdere dagen genieten 
  van de culinaire heerlijkheden 
 van het Westfriese land? 
Dat kan met de culinaire fietstocht vol met tips en leuke adressen en met overnachtingen in de comfortabele Restinn 
hotelhuisjes. Uniek gelegen in het weidse en typisch Hollandse landschap waar vooral langs de Westfriese Omringdijk 
nog veel te ontdekken en genieten valt. 

Tweedaags arrangement Andijk – Warmenhuizen – Andijk 
Een afwisselende route van tweemaal 70 kilometer inclusief één overnachting met ontbijt en diner

Driedaags arrangement Enkhuizen – Aartswoud – Warmenhuizen - Enkhuizen
Heerlijk fietsen en genieten van het culinaire en culturele aanbod rond de Westfriese Omringdijk met twee  
overnachtingen inclusief ontbijt en diner.  

Vierdaags arrangement Warmenhuizen – Andijk – Aartswoud - Warmenhuizen
Een echte ontdekkingsreis langs de Westfriese Omringdijk. Volop tijd voor het bezoeken van de steden, genieten van 
het culinair aanbod en verrast worden door culturele evenementen. Drie overnachtingen met ontbijt en diner. 

Informatie en voorwaarden:
www.restinn.nl of 020 4609150 

TIP [ligt nabij knooppunt 15 en 16] Museum Saet en Cruyt
Het museum Saet en Cruyt geeft een fantastische indruk van het 
verleden heden en toekomst van het Nederlandse zaadvak. Door 
de industrialisatie zijn de ambachtelijke elementen in het landschap 
verdwenen  maar in dit museum komt het vak weer tot leven. 
Nationaal Saet & Cruytmuseum, Dijkweg 319 in Andijk 
www.saetencruyt.nl  

TIP [knooppunt 28] Wijngaard De Swanenplaats  
Turend over de rijen met de wijnranken met verderop enkele oude 
boerderijen en aan de horizon de Westfriese omringdijk waar je nog 
net de zeilen ziet van een passerende bruine vloot. Zo wordt de wijn 
geproeft in Wijngaard de Swanenplaats in Venhuizen een interessante 
smaakontdekking over wat de Westfriese bodem oplevert. 
Wijngaard de Swanenplaats, de Buurt 11 in Venhuizen 
www.deswanenplaats.nl

TIP [bij knooppunt 92] Het Hollands Kaasmuseum 
Het Hollands Kaasmuseum is gevestigd in het hartje van de kaasstad 
Alkmaar in het monumentale Waaggebouw. Het museum toont de 
bereiding van zuivelproducten door de eeuwen heen, de handel en  
het leven op het platteland. 
Het Hollandskaasmuseum Waagplein 2 in Alkmaar 
www.kaasmuseum.nl
 

TIP [bij knooppunt 62] De Fruithoeve
Aan de schilderachtige Dorpsweg in Schellinkhout wordt op 6,5 ha 
verschillende soorten fruit zoals pruimen en kersen gekweekt en zijn 
naast het fruit ook acht verrukkelijke fruitsappen verkrijgbaar. Let op
het bord ‘van het land naar de klant’.

TIP [ligt nabij knooppunt 28] De Graaff van Enckhuysen
De Graaff van Enckhuysen  is een speciaalzaak met kaas (oud enck-
huyser), noten (voc-mix) en delicatessen  in de historische binnenstad 
van Enkhuizen. Kaasverkopers van huis uit  maar het assortiment 
is aangevuld met heerlijke producten zoals dagelijks versgebrande 
noten, ambachtelijke bonbons, tapas, olijfolie uit het vat, kortom: 
teveel om op te noemen! 
De Graaff van Enckhuysen, Westerstraat 71 in Enkhuizen 
www.degraaffvanenckhuysen.nl [Ligt op ± 500 m van de route]

Van 8 juli tot en met 25 juli fantastische voorstellingen van het 
reizend theaterfestival de Karavaan op de Westfriese Omringdijk. 
Voor meer informatie www.karavaan.nl 

Het fietsroutenetwerk
U bepaalt zelf de route en het aantal kilometers dat u wilt fietsen. 
Keuzevrijheid en flexibiliteit, ook tijdens de fiets tocht, 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.

NB. In verband met versterkingswerkzaamheden aan de dijk in 2010 

kunnen omleidingen voorkomen.

deze folder is tot stand gekomen met de medewerking van:

Programmabureau 
Westfriese Omringdijk



TIP   15  Theetuin De Libel 
Mis niet de heerlijke zelfgemaakt producten bij 
Theetuin de Libel met als aanrader het speciale 
‘kloine high teatje’ en bewonder de vele libelles 
in de tuin. 

TIP   59  Molen de Krijgsman 
Molen de Krijgsman is een ambachtelijk molenaarsbedrijf 
en verkoopt in de molenwinkel ‘oud Hollandsche’  
producten die echt net zo lekker smaken als vroeger.

TIP   35  Theetuin Nostalgisch Buitenleven 
‘s Zomers is het heerlijk toeven in Theetuin  
Nostalgisch Buitenleven, boek een vaartocht met 
een originele tuindersvlet of maak een wandeling 
met een goed gevulde knapzak.  

TIP   32  Koffiebranderij Kaan 
Verlaat de Westfriese Omringdijk voor het 
verhaal van de koffie bij Koffiebranderij Kaan. 
Proef een van de vele ambachtelijk gebrande 
koffiemelanges en geniet. 
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Een meerdaagse culinaire fietsroute over het historische en landelijke fenomeen; De Westfriese Omringrijk.  
De Westfriese Omringdijk is een beeldbepalend monument in Noord-Holland. Een klein gedeelte van deze  
126 km lange dijk is nog een waterkering maar de rest vormt een prachtige route in het Noord-Hollandse  
landschap. Wie de Westfriese Omringdijk bezoekt komt in dorpjes als Eenigenbrug, Keins en Oosterleek en 
doet onder meer de steden Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn aan. Maar de Westfriese Omringdijk is vooral een 
podium voor culinaire en culturele ontdekkingen die niet gemist mogen worden.  
 
Op basis van het fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en Westfriesland, is de unieke fietsroute ‘Ontmoet  
de smaken langs de Westfriese Omringdijk’ ontwikkeld. Een route om kennis te maken met de productie,  
verwerking en het aanbod van smakelijke streekproducten langs de dijk. Bijvoorbeeld een bezoek aan  
zelfpluktuinen bij fruitkwekerijen, boerenlandwinkels, theetuinen en restaurants. 

Voor het downloaden van de route: www.westfrieseomringdijk.nl - www.vvvenkhuizen.nl 
- www.recreatieschapwestfriesland.nl - www.restinn.nl

MEEr tIpS over wat er wanneer te doen is, eten, drinken en overnachten kijk op: 
www.westfrieseomringdijk.nl, www.recreatieschapwestfriesland.nl, www.waterweken.nl 
en informeer bij de lokale VVV vestigingen in Hoorn, Alkmaar, Schagen, Medemblik en Enkhuizen.   

30  naar  14  =  3.8  km
14  naar  15  =  7.1  km
15  naar  16  =  4.4  km 
16  naar  57 =  2.0  km 
57  naar  74  =  0.6  km 
74  naar  90  =  5.6  km 
90  naar  63  =  0.1  km 
63  naar  62 =  2.8 km 
62  naar  70 =  2.4  km 
70  naar  71 =  2.6  km 
71  naar  18 =  3.1  km

18  naar  02 =  5.4  km 
02  naar  68 =  3.0  km 
68  naar  59 =  3.0  km 
59  naar  60 =  3.7  km 
60  naar  77 =  1.9  km 
77  naar  78 =  2.4  km 
78  naar  36 =  1.9  km 
36  naar  45 =  4.8  km 
45  naar  35 =  3.5  km 
35  naar  42 =  3.4  km
42  naar  43 =  1.4  km 

43  naar  32 =  4.2 km
32  naar  41  =  0.3 km 
41  naar  44 =   5.2 km 
44  naar  93 =  5.1  km
93  naar  95 =  3.3  km 
95  naar  92 =  1.2  km 
92  naar  71 =  3.4  km 
71  naar  72 =  1.9  km 
72  naar  51 =  1.2  km 
51  naar  52 =  5.3  km
52  naar  02 =  3.1  km 
02  naar  01 =  1.5  km 

01  naar  35  =  4.6  km 
35  naar  30 =  0.2  km 
30  naar  36 =  4.0  km 
36  naar  58 =  1.4  km 
58  naar  59 =  2.4  km 
59  naar  62 =  5.7  km 
62  naar  80 =  3.8  km 
80  naar  09 =  3.6  km 
09  naar  10 =  2.3  km 
10  naar  47 =  3.6  km 
47  naar  28 =  2.0  km 
28  naar  30 =  3.4  km 

Ontmoet de smaken 
langs de Westfriese 
Omringdijk

Knooppunten met afstanden in kilometers 

Copyright kaartondergrond: Bosma Grafiek, Nijmegen. Copyright fietsroutelaag: Beheerstichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en West-Friesland

www.fietseninnoordholland.nl

Hoe werkt het?
De plaatsen waar verschillende wegen elkaar 
kruisen, de keuzepunten in het fietsnetwerk, 
vormen de knoop punten. Elk knooppuntnummer 
is uniek. Op elk knooppunt kunt u een keuze 
maken 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 knooppunt nummer waar u uw fietstocht 
begint, zodat u, indien gewenst, op  
het beginpunt ook weer kunt eindigen.

De Westfriese Omringdijkroute  is typisch Noordhollands

TIP   93 en 94  ‘Loeigoeie Zuivel’
Smakelijk producten van ‘Loeigoeie Zuivel’ zijn te 
koop bij Zuivelboerderij de Buitenplaats in  
Eenigenburg. Heerlijke verse producten zijn dagelijks 
af te halen. 

TIP   95  Museum Broeker Veiling
Museum Broeker Veiling is de oudste 
doorvaar-groentenveiling ter wereld, een 
levend museum waar ook het palingroken 
gedemonstreerd wordt.


