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Koggenroute

Grote Plas

Koggenroute
afstand: 126 km
begin: Zuidoostbeemster
Als u van afwisseling houdt, dan zal de Koggenroute niet teleurstellen. De
route is relatief lang, maar omvat dan ook het oude land van West-Friesland plus het gebied van de Beemster, één van Hollands droogmakerijen
die het tot UNESCO Werelderfgoed schopte. Deze route biedt soms plotseling levendige vergezichten over het Markermeer en IJsselmeer. Het
oostelijke deel van West-Friesland, gemarkeerd door de historische stadjes Hoorn, Enkhuizen en Medemblik is vooral ook een gebied van akkers,
weiden, koolvelden en boomgaarden. Het historische woord ‘kogge’, waar
deze route zijn naam aan ontleent, kent twee betekenissen. Het was zowel de naam van een middeleeuws scheepstype als van een zogenaamd
ambachtsvierendeel, een bestuurslichaam dat zich bezighield met waterstaatszaken zoals dijken en sluizen.
Routebeschrijving
Begin: Zuidoostbeemster, Zuiderstraat/Dirk Dekkerstraat (vlak bij de A7)
GPS: N52.51509 E4.93850
Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen;
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u
deze beschrijving nodig.
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinformatie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen
zijn terug te vinden op de routekaart.
• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan
om de route met minimaal twee personen te rijden.
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet)
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

In de Dirk Dekkerstraat kunt u desgewenst gemakkelijk
even stoppen. Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in de beschrijving beginnen.

Stolpboerderij
Kenmerkend voor Noord-Holland is de stolpboerderij, een
forse, vierkante boerenhoeve
▶ Rij vanaf de Zuiderstraat de Dirk Dekkerstraat in. Rechtmet een kolossaal puntdak.
door, wordt Hendrik Wagemakerstraat. Aan het einde
De ontwikkeling van dit type
rechtsaf (Middenpad). Aan het einde linksaf (Purmerenboerderij begon in de 16e
derweg). Na 2,3 km splitsing rechtsaf richting Oosthuizen
eeuw. De tot dan toe gebruien na 4,2 km met de bocht mee naar rechts (‘Doorgaand
kelijke combinatie van klein
verkeer’). Vóór het water en de bebouwde kom van
woon- en stalhuis met aparte
Oosthuizen (kerk) met de bocht mee naar links, Oostdijk.
hooiberg voldeed niet meer
▶ Neem op de rotonde de 2e rechts, N247. Na 3 km over
aan de eisen. In de nieuwe opbrug bij richtingwijzer rechtsaf en hou meteen OMLEIDING
rechts
zet kreeg de hooiopslag – de
aan, water aan de rechterhand. Bij richtingwijzer linksaf,
Er wordt aan de IJsselmeerdijk
tas – een centrale, vierkante
gewerkt; dit duurt nog tot ca. medio
richting Scharwoude.
ruimte toebedeeld. Daarom2022. Volg zolang:
heen
kwamen
het woongeNa 3 km over
de brug
bij
Voordat u over de IJsselmeerdijk het dorpje Scharwoude
richtingwijzerdeelte
rechtsaf
ende
meteen
(aan
voorkant), de
		
bereikt, komt u langs Pannenkoekenhuis Ootje Konkel
linksaf, Zesstedenweg.
stallen en Einde
de dorsvloer, die
rechtsaf,
Eindeachterdeuren
de
(IJsselmeerdijk 16, Scharwoude), met een terras boven
het Scharwoude.
via twee forse
IJsselmeerdijk op. Voor
water. Het staat bekend om z’n ambachtelijke pannenkoebereikbaar waren. De onmisPannenkoekenhuis Ootje Konkel:
ken, maar serveert een complete lunchkaart. Open: wo.-vr.
bare hooivoorraad
op de dijk rechtsaf.
Route: op deging naar
15-20, za., zo. 10.30-20 uur.
de
zolder.
Dit maakte een
dijk linksaf (richting Hoorn).
hoog dak noodzakelijk en zo
▶ Door Scharwoude.
ontstond het karakteristieke
piramidedak van riet, en later
van geglazuurde dakpannen.
1 De glorietijd van de havenstad Hoorn viel in de Gouden
De rijkdom van de eerste beEeuw. Het tij keerde toen de handel zich naar Amsterdam
woners van een stolp is af te
verplaatste. Gelukkig zijn veel monumenten bewaard gelezen aan de voorgevel. Aan
bleven. Het St. Jansgasthuis (16e eeuw), de Bossuhuizen
een van de vier zijden, de
(interessante reliëfs van een zeeslag), de door Hendrick de
spiegel, werd een deel van
Keyser gebouwde Waag en de Noorder- of Vrouwenkerk
het dak uitgespaard, vaak in
(een driebeukige hallenkerk met oorspronkelijke ruwhet model van een trapgevel.
houten banken) zijn het bekijken meer dan waard. In een
Een boven de nok uitrijzend
oude gevangenis op het Oostereiland bij de haven vindt
houten gevelteken, de makeu het nostalgiegerichte Museum van de Twintigste Eeuw
laar, verleent de topgevel nog
(Krententuin24; open: ma.-vr. 10-17, za., zo. 12-17 uur).
meer allure.
Het Westfries Museum is gevestigd in het monumentale
Staten College uit 1632 en behandelt vooral de Gouden
Eeuw (Rode Steen 1; open: ma.-vr. 11-17, za., zo. 13-17
uur). In het Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik zijn rijdende stoomlocomotieven te bewonderen, waaronder Bello en de Gooische Stoomtram
(Van Dedemstraat 8; kijk voor ritjes met de stoomtrams op de website).

▶

▶

In Hoorn voorbij schouwburg met groenkoperen dak aan het eind van de
weg linksaf (Hoge Vest). Sla bij verkeerslicht rechtsaf (Noorderveemarkt).
Voorbij Chinees restaurant Azië rechtsaf (Veemarkt). Einde weg links met
de bocht mee. Bij witte ophaalbrug linksaf (Pakhuisstraat).
Met de bocht mee naar links (J.D. Pollstraat) en na 1,2 km bij verkeerslicht
rechtsaf, Provinciale Weg richting Enkhuizen. Na 4,2 km bij verkeerslicht
rechtsaf, richting Schellinkhout (Dorpsweg). Door Schellinkhout en einde
weg op de dijk links aanhouden.

Op wonderschone wijze verrast de zeeblik (meerblik om precies te zijn)
als u voorbij Schellinkhout de dijk oprijdt. Bij De Nek heeft u een goed uitzicht
op Hoorn. Aan de binnenkant van de dijk liggen de zogenaamde kleiputten,
plassen die ontstaan zijn door ontgrondingen ten behoeve van de dijkaanleg. De ‘put’ van Schellinkhout staat bekend om zijn meeuwenkolonie.
2

▶

▶

Bij splitsing links naar beneden, richting Wijdenes, en linksaf Wijdenes in.
Na 3,5 km bij einde weg rechtsaf, richting Hem. 1e links nemen (Hemmerbuurt). In Venhuizen bij Café-restaurant De Roode Leeuw rechtsaf (Tuinstraat). Einde straat linksaf (Markerwaardweg). Bij rotondetje rechtdoor.
Let op: 50 m vóór verkeerslicht rechtsaf (Westerbuurt). In Venhuizen bij
richtingwijzer rechtdoor (De Buurt). Einde weg links aanhouden, de dijk
op en net buiten dorp rechtdoor weg vervolgen (Zuiderdijk). Einde Zuiderdijk bij rotonde rechtsaf richting Enkhuizen (N307). Bij verkeerslicht
rechtdoor en onder spoorlijn door.
Aan de oostkaap van West-Friesland ligt het veelzijdige Enkhuizen:
internationale jachthaven, dijkverbinding met Lelystad, veerverbindingen met Stavoren, Urk en Medemblik, en een visafslag. Zoals het veel Nederlandse steden is vergaan, beleefde de stad in de 17e eeuw haar beste
tijd. Enkhuizen gold toen als wereldhaven. Aan veel gevels is die welvaart
nog duidelijk af te lezen. De belangrijkste monumenten zijn: het Stadhuis (17e eeuw), Breedstraat; de Zuider- of St. Pancraskerk (15e eeuw),
een laatgotische hallenkerk met een 75 m hoge toren (Hemony-carillon);
het Weeshuis (17e eeuw), Westerstraat 109; de Wester- of Gomaruskerk
(15e eeuw), eveneens een laatgotische hallenkerk met een houten klokkentoren; de Koepoort (16e eeuw) aan het eind van de Westerstraat; de
Drommedaris (16e eeuw), een verdedigingstoren bij de Oude Haven.
3

4 Het Zuiderzeemuseum is een rijksmuseum dat uit een buiten- en een
binnenmuseum bestaat. Het binnenmuseum is gevestigd in historische
pakhuizen waaronder het 17e-eeuwse Peperhuis. Hoofdthema is een
overzicht van zeven eeuwen Zuiderzeegeschiedenis. Er zijn drie ruimten
voor speciale tentoonstellingen, waarvan de expositie over de Enkhuizer
walvisvaart een permanent karakter heeft (Wierdijk, volg de borden om te
parkeren; open: dag. 10-17 uur). Het buitenmuseum (apr.-okt. 10-17 uur)
ademt de sfeer van een oud Zuiderzeestadje met meer dan 130 woningen,
winkels, werkplaatsen, buurtjes en straten. Ook zijn er demonstraties van
ambachten en beroepen.

▶

Bij verkeerslicht rechtdoor en bij volgende verkeerslicht rechtsaf, Enkhuizen in. Neem op de rotonde de 1e rechts (Dreef). Bij richtingwijzer linksaf,
richting Oosterdijk (Piet Smitstraat). Op rotonde 2e rechts nemen en iets
omhoog. Buiten Enkhuizen dijk ruim 12 km volgen, door Oosterdijk.
Even buiten het watersportplaatsje Andijk kunt u naar het Poldermuseum. Het Poldermuseum behandelt aan de hand van bodemvondsten, bodemgebruik en bodemgesteldheid de geschiedenis van de polder
(Dijkweg 319, mei-sept. do-zo 14-17 uur; okt-apr. zo. 14-17 uur).
5

▶

In Andijk dus niet ‘Doorgaand verkeer’ volgen, maar rechts
aanhouden, langs dijk blijven rijden. In Wervershoof op
rotonde 1e rechts nemen (Kagerdijk). Einde weg rechtsaf
Onderdijk in (Zeedijk). Weg volgen door dorpskern en dijk
op (Oosterdijk). Bij ‘Doorgaand verkeer’ rechts aanhouden, dijk blijven volgen.
6 Medemblik, de oudste en kleinste van de Zuiderzeesteden in West-Friesland, gaat zorgvuldig met zijn verleden om. Kijk maar eens naar de 17e-eeuwse trapgevels
waarvan het Waaggebouw op de Kaasmarkt een mooi
voorbeeld is. Verder het fraaie grachtje Achterom, het Coggehuis (1613) in de Nieuwstraat. het Weeshuis (16e eeuw,
Torenstraat 15) en de Bonifaciuskerk (15e eeuw) met een
opvallende, achtkante gemetselde spits. De trots van het
plaatsje is het van alle kanten goed te bezichtigen kasteel
Radboud (13e eeuw). De door Floris V gestichte burcht
beleefde tijdens de Tachtigjarige Oorlog hachelijke tijden
en raakte geleidelijk in verval. Verscheidene restauraties
brachten het slot weer zo veel mogelijk in zijn oude staat
terug (Oudevaartsgat 8; open: wo.-zo. 10-17 uur). Het
Nederlands Stoommachinemuseum in het Stoomgemaal
‘Vier Noorder Koggen’, iets vóór Medemblik links, geeft een
interessant overzicht van alle mogelijke facetten van de
stoommachine (Oosterdijk 4; open: di.-zo. 10-17 uur, in
schoolvakanties ook op ma.).

▶

▶

ANWB Gastvrij Plus:
de leukste adresjes voor
onderweg
Een toertochtje wordt nog leuker als je fijne adresjes hebt
waar je onderweg even kunt
stoppen voor koffie met taart
of een lekkere lunch. Die adresjes vindt u bij ANWB Gastvrij
Plus, een groeiend netwerk
van locaties die variëren van
cafés en restaurants tot ijssalons, bezienswaardigheden en
pannenkoekenhuizen … ANWB
Gastvrij Pluspunten zijn herkenbaar aan een geel vignet
op de deur of de winkelruit.
ANWB Gastvrij Pluspunten geven soms korting op vertoon
van de ANWB Ledenpas. Vraag
de bediening of er
een actie loopt.

In Medemblik bocht naar links volgen (Vlietsingel). Na ruim 700 m bocht
naar links volgen (Westersingel), water aan de rechterhand. Neem op de
rotonde de 2e rechts.
Op de volgende rotonde de 1e rechts nemen (Randweg). Na 2,3 km op rotonde de 3e rechts nemen, richting Opperdoes. Door Opperdoes.
Het prachtige lintdorp Twisk met zijn 17e- en 18e-eeuwse stolpboerderijen, villa’s en fraai bewerkte bruggetjes heeft een beschermd dorpsgezicht. De kleine kerk dateert van de 14e-16e eeuw.
7

▶

Net voor Twisk links aanhouden, richting Hoorn (Zuiderweg). Neem op de
rotonde de 3e rechts en kruis de spoorlijn. Door Oostwoud. In Midwoud
hoofdweg volgen. In Benningbroek bij richtingwijzer links aanhouden.
In Nibbixwoud einde weg rechtsaf (Dorpsstraat). Rechtdoor Wognum in
(Oosteinderweg).
8 Bezienswaardig in Wognum zijn de 15e-eeuwse protestantse kerk met
zijn 14e-eeuwse toren en de rijkversierde stolpboerderij ‘Welgelegen’.

▶

In Wognum op de rotonde de 1e rechts nemen, onder de snelweg door
(doodlopende weg niet meegeteld). Op de volgende rotonde de 2e rechts
nemen. Einde weg rechtsaf (Kerkstraat). Bij moderne kerk en richtingwijzer linksaf (Kerkweg). Neem op de rotonde de 2e rechts (Kerkweg). Einde
weg rechtsaf (Grote Zomerdijk).

▶

Hou op splitsing rechts aan (Grote Zomerdijk). Einde weg linksaf (Zandwerven). Door Zandwerven. Neem na de spoorlijn de 1e weg rechts
(Kapelleweg). Door Wogmeer. Neem op de rotonde de 2e rechts en vervolg
uw weg door Wogmeer.
		

▶

In het midden van het langgerekte streekdorp Wogmeer kunt u voor wat
eten en iets drinken terecht bij café Het Wapen van Wogmeer (Wogmeer
59), al honderd jaar het kloppend hart van de Polder Wogmeer. Open: dag.
vanaf 11 uur.
Op driesprong met doodlopende weg links aanhouden (Rustenburgerdijk). In Rustenburg einde weg linksaf (Drechterlandsedijk). Ga in Ursem
aan het eind van de weg rechtsaf (Walingsdijk) en over brug meteen
linksaf (Molendijk).
Ten zuiden van Ursem staan rechts van de weg de eerste drie Schermermolens. Tussen de eerste en de tweede staat het elektrische Wilhelminagemaal (zie bij 10).
9

▶

Bij verkeerslicht rechtdoor (Molendijk).
10 Ter hoogte van Schermerhorn, net na het verkeerslicht, staat een
molengang van drie windmolens die steeds een stapje hoger staan en
aan het droogmalen van De Schermer (1632) meewerkten. Oorspronkelijk stonden er zes molens die het water stapsgewijs vier meter omhoog
maalden. De middelste van de huidige drie molens is een Museummolen,
een achtkante binnenkruier (Noordervaart 2; open: eind mrt.-okt. 10-17
uur). Het is een werkende watermolen. Via glazen platen in de vloer is de
gang van het water te volgen. In 1928 is overgegaan van windbemaling
naar elektrische bemaling. Iets vóór Schermerhorn staat rechts van de
weg Museumgemaal Wilhelmina (Molendijk 9; open: apr.-sep. zo. 11-17
uur). Enkele jaren geleden zijn nieuwe gemalen in gebruik genomen.
11 Het raadhuis in Grootschermer bestaat uit twee gebouwen: de voormalige rechthuisjes van Zuidschermer (1639; het voorste gedeelte) en
Noordschermer (deels 1652). Bij een restauratie zijn beide gebouwtjes
samengevoegd. In Museum en Beeldentuin Nic Jonk staan en hangen eigentijdse sculpturen en schilderijen (Haviksdijkje 5; open: eind mrt.-nov.
wo.-vr. 11-17, za., zo. 13-17, juli, aug. ook di. 11-17 uur).

▶

In Grootschermer links brug over en verder aan de andere kant van het
water. Bij ‘Doorgaand verkeer’ bocht naar rechts volgen en na 100 m links
aanhouden, richting Graft. Bocht naar links volgen (Doorgaand verkeer),
Noordeinde in.
Onverwacht fraaie 17e-eeuwse geveltjes, een uit diezelfde tijd stammende gotische kerk (mooie glas-in-loodramen) en een door Leeghwater
gebouwd raadhuis sieren Graft.
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▶

Sla in Graft aan het eind van de weg links af (Dorpsstraat). In De Rijp bij
richtingwijzer rechtsaf (Driemaster). Neem op de rotonde de 3e rechts
(Julianalaan). Op 1e kruising rechtsaf (Oranjestraat) en dan de 2e links,
water aan de linkerhand.
13 Het tegen Graft aan gebouwde De Rijp – ten oosten van de droogmakerij De Beemster – heeft een beschermd dorpsgezicht. Het was de geboorteplaats van J.A. Leeghwater en de woonplaats van Betje Wolff en
Aagje Deken. Museum Jan Boon In ‘t Walhuis gaat over werk en leven van
de laatste reder van De Rijp (Rechtestraat 146; open: za., zo. 13-17 uur).
Museum In ’t Houten Huis toont de geschiedenis van De Rijp en Schermereiland (Tuingracht 13; medio apr.-medio okt. di.-zo. 13-17, juni-aug.
di.-zo. 11-17, medio okt.-medio apr. zo. 13-17 uur).

		

▶

In het hart van het prachtige, historische dorp De Rijp staat een pand uit
1648 waarin al vele tientallen jaren café-restaurant Het Wapen van Münster (Grote Dam 3, De Rijp) huist, een derde-generatie-familiebedrijf met
huiskamersfeer. Open: di.-zo. vanaf 10 uur.
Over witte ophaalbrug en rechtsaf (Rechtestraat). Einde straat brug over
en linksaf (Doorgaand verkeer) en meteen rechtsaf richting Midden
beemster (Rijperweg).
Middenbeemster is het hoofddorp van De Beemster, een in gelijkzijdige
blokken van 1850 bij 1850 meter verkavelde droogmakerij. De Beemster is
een toonbeeld van de renaissance, waarin een klassiek schoonheidsideaal
van evenwicht en harmonie werd nagestreefd. De protestantse kerk (17e
eeuw) van Middenbeemster valt op door een slanke toren. Als architecten worden Hendrick de Keyser en Pieter Post genoemd. Museum Betje
Wolff is gevestigd in de voormalige pastorie (17e eeuw), waar zij en haar
echtgenoot dominee Wolff jarenlang (1759-1777) woonden. Er zijn stijlkamers, de bibliotheek/werkkamer en voorwerpen met betrekking tot de
Beemstergeschiedenis (Middenweg 178; open: mei-okt. di.-vr. 11-17, za.,
zo. 14-17; okt.-apr. zo. 14-17 uur).
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▶

In Middenbeemster in bocht linksaf (feitelijk rechtdoor, Rijperweg). Bij
verkeerslicht rechtsaf. Einde weg linksaf, richting Purmerend en onder
N-weg door. Op 1e kruising linksaf (Volgerweg). Na bijna 2 km op kruising
rechtsaf (Nekkerweg). Na 1 km linksaf (Zuiderweg). Onder snelweg door
en 1e zijstraat links nemen (Dirk Dekkerstraat). Hier eindigt de route.
15 Van het oude Purmerend, in de 14e eeuw een handelsgehucht voor
scheepvaart en visserij, is weinig over. In 1972 werd Purmerend als ‘groeikern’ aangewezen. Daarna groeide de bevolking van tienduizend naar ongeveer tachtigduizend mensen; veel aanwas kwam uit Amsterdam. Het
stadhuis (1912) herbergt nu het Purmerends Museum dat de geschiedenis
van de stad behandelt (Kaasmarkt 20; open: mei-okt. di.-vr. 10-16, za., zo.
13-17, nov.-apr. di.-zo. 13-16 uur).

