
 

 

Het boerenlandschap van Westfriesland tussen Hoorn en Aartswoud 

 

 

 

Deze mooie tocht van ongeveer 42 km voert u vanuit Hoorn het weidse Westfriese land in, waar de tijd lijkt 

stil te staan. De kerktorens in de verte zijn een baken in een omgeving van rust. Hoewel… het geluid van 

(water)vogels is nooit ver weg.  

VOC-stad Hoorn met haar vele monumenten is het start- en eindpunt van de afwisselende route in 

westelijke richting: langs de karakteristieke stolpboerderijen, over eeuwenoude dijkjes met molens, langs 

waterbergingen en weidevogelgebieden en altijd door een landelijke omgeving. Onderweg kunt u bij 

stalletjes langs de weg fruit, groenten en bloemen van het seizoen kopen. 

 

Tip! U kunt de tocht ook beginnen bij de TOP (Toeristisch Overstappunt) in Hoogwoud. Deze ligt vlakbij 

knooppunt 1. De beschrijving van de route vindt u verderop. 

 

Tip! Sommige stolpboerderijen als het Rundveemuseum in Aartswoud, De Anloup in Zuidermeer zijn als 

museum ingericht en op afspraak te bezoeken. U maakt dan wel een extra ommetje als u afwijkt van de 

route. 



 

2 / 3 

Fietsroute vanuit Hoorn 

59-60-61-20-21 

U kunt ervoor kiezen te beginnen met een heerlijke kop koffie bij een van de vele restaurantjes in de oude binnenstad, 

of na een fijne dag te eindigen op een terrasje met zicht op de vele monumenten die stammen uit de VOC-tijd. De 

keuze is aan u! 

U fietst langs het oude centrum in noordelijke richting. Bij knp 60 linksaf, onder de A7 door, door de lintbebouwing 

over de Bobeldijk. 

Bij knp 21 rechtsaf, richting Zuidermeer. 

 

21-45 

Museumboerderij De Anloup (Koggeweg 3 in Zuidermeer, museumdeanloup.nl) geeft een mooi overzicht van het 

boerenleven van voorgaande generaties en is een bezoek zeker waard. U kunt het museum van Annie en Teun Steur 

op afspraak bezoeken. Voor een bezoek slaat u in Zuidermeer linksaf de Koggeweg in en keert u daarna terug naar de 

route richting knp 45. 

 

45-41-40 

Over de Grote Zomerdijk ervaart u het Westfriese landschap in al zijn schoonheid. De stolpboerderijen wisselen elkaar 

af en in de zomer staan de koeien loom te herkauwen. Het uitzicht is weids – en hopelijk de tegenwind niet te sterk. 

 

40-39-1-2-18 

U fietst langs het fotogenieke gemeentehuisje van Spanbroek. Daarna vervolgt u de route richting Hoogwoud.  

Het was in Hoogwoud dat graaf Willem II, de beoogde Rooms-Duits koning, in 1256 met zijn paard door het ijs zakte 

en door de Westfriezen werd gedood. Toen ze doorhadden dat ze de koning hadden gedood, werd Willem begraven 

onder de haardplaat van een boerderij in Hoogwoud. Pas in 1282 wist zijn zoon graaf Floris V zijn stoffelijk overschot 

terug te vinden.  

De naam van de weg, Koningspade, zou naar deze geschiedenis verwijzen. 

Bij knp 1 staat molen De Lastdrager. Deze achtkantige molen uit de zeventiende eeuw is van het type grondzeiler en 

deed dienst als korenmolen. Uit onderzoek is gebleken dat het achtkant stamt uit 1522 en waarschijnlijk het oudste 

achtkant van Nederland is. 

Even buiten Hoogwoud fietst u langs museumboerderij West-Frisia. Hier lijkt de tijd rond 1900 te hebben stilgestaan. 

(museumboerderijwestfrisia.nl) 

In Aartswoud kunt u ervoor kiezen rechtsaf te slaan (Schoolstraat) en het Rundveemuseum Aat Grootes te bezoeken. 

Het is een ‘levend’ museum waarin tal van bedreigde oude Nederlandse rundveerassen door raszuivere fok voor 

ondergang worden behoed. (rundveemuseum.nl) 

Daarna keert u terug naar de route richting knp 18 en fietst u over het Blôte Bienepad.  

 

18-17 

Bij knp 18 kunt u via het Pannepad afwijken van de route voor een bezoek aan de waterberging Kolk van Dussen. Hier 

staat een uitzichttoren van Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl/terrein/kolk-van-dussen) en ziet u in 

de verte de eeuwenoude iconische Westfriese Omringdijk. De fietsroute biedt hier misschien wel het mooiste uitzicht. 

Vervolgens keert u terug naar de route. 

 

17-11-44-90 

Door de lintbebouwing van het landelijke Sijbekarspel naar Benningbroek.  

 

90-88-61-60-59 

Hierna fietst u na Wognum weer door het oude boerenlandschap en keert u via de Bobeldijk terug naar de stedelijke 

bebouwing van Hoorn en het startpunt. 
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Fietsroute vanaf de TOP in Hoogwoud 

 
1-2-18 

Vanaf de TOP fietst u in westelijke richting over de Burgemeester Hoogenboomlaan naar knp 1. Hier staat molen De 

Lastdrager. Deze achtkantige molen uit de zeventiende eeuw is van het type grondzeiler en deed dienst als 

korenmolen. Uit onderzoek is gebleken dat het achtkant stamt uit 1522 en waarschijnlijk het oudste achtkant van 

Nederland is. 

Hier slaat u rechtsaf richting knp 2. 

Even buiten Hoogwoud fietst u langs museumboerderij West-Frisia. Hier lijkt de tijd rond 1900 te hebben stilgestaan. 

(museumboerderijwestfrisia.nl) 

In Aartswoud kunt u ervoor kiezen rechtsaf te slaan (Schoolstraat) en het Rundveemuseum Aat Grootes te bezoeken. 

Het is een ‘levend’ museum waarin tal van bedreigde oude Nederlandse rundveerassen door raszuivere fok voor 

ondergang worden behoed. (rundveemuseum.nl) 

Daarna keert u terug naar de route richting knp 18 en fietst u over het Blôte Bienepad.  

 

18-17 

Bij knp 18 kunt u via het Pannepad afwijken van de route voor een bezoek aan de waterberging Kolk van Dussen. Hier 

staat een uitzichttoren van Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl/terrein/kolk-van-dussen) en ziet u in 

de verte de eeuwenoude iconische Westfriese Omringdijk. De fietsroute biedt hier misschien wel het mooiste uitzicht. 

Vervolgens keert u terug naar de route. 

 

17-11-44-90 

Door de lintbebouwing van het landelijke Sijbekarspel naar Benningbroek.  

 

90-88-61-(60-59) 

Hierna fietst u na Wognum weer door het oude boerenlandschap. U kunt ervoor kiezen bij knp 61 linksaf te slaan voor 

een bezoek aan het historische Hoorn. De vele monumenten voeren u met gemak terug naar de VOC-tijd.  

 

61-20-21 

Bij knp 21 rechtsaf, richting Zuidermeer. 

 

21-45 

Museumboerderij De Anloup (Koggeweg 3 in Zuidermeer, museumdeanloup.nl) geeft een mooi overzicht van het 

boerenleven van voorgaande generaties en is een bezoek zeker waard. U kunt het museum van Annie en Teun Steur 

op afspraak bezoeken. Voor een bezoek slaat u in Zuidermeer linksaf de Koggeweg in en keert u daarna terug naar de 

route richting knp 45. 

 

45-41-40 

Over de Grote Zomerdijk ervaart u het Westfriese landschap in al zijn schoonheid. De stolpboerderijen wisselen elkaar 

af en in de zomer staan de koeien loom te herkauwen. Het uitzicht is weids – en hopelijk de tegenwind niet te sterk. 

 

40-39-1 

U fietst langs het fotogenieke gemeentehuisje van Spanbroek. Daarna vervolgt u de route richting Hoogwoud.  

Het was in Hoogwoud dat graaf Willem II, de beoogde Rooms-Duits koning, in 1256 met zijn paard door het ijs zakte 

en door de Westfriezen werd gedood. Toen ze doorhadden dat ze de koning hadden gedood, werd Willem begraven 

onder de haardplaat van een boerderij in Hoogwoud. Pas in 1282 wist zijn zoon graaf Floris V zijn stoffelijk overschot 

terug te vinden.  

De naam van de weg, Koningspade, zou naar deze geschiedenis verwijzen. 

Bij knp 1 fietst u via de Burgemeester Hoogenboomlaan terug naar de TOP. 

 


