
 

(i) Eetcafe Ken-net, De huiskamer van Venhuizen, voor feesten en partijen, voor 
warme en koude buffetten, hapjes, gezellig cafe, sfeervol restaurant en meer. 
gerund door Helma en J.P. Hoek, aangesloten bij keuze vrij bij mij. 

 
- Start vanaf Eetcafe Ken-net Twijver 23 Venhuizen, 
- ga rechtsaf de Nieuwstraat in, met de bocht mee naar links. 
- einde van de straat rechtsaf Westerkerkweg. 
- Na 290 meter rotonde rechtdoor om op de Westerkerkweg te blijven, 

 

(i) Na 700 meter ziet u aan de linkerkant de Nederlands Hervormde 
kerk, deze is gebouwd eind 15e eeuw.  
In 1875 is de toren gesloopt en de huidige toren is gebouwd in de 19e 
eeuw. In 2003 is door een flinke brand het interieur verloren gegaan 
en de luidklok onherstelbaar beschadigd, die staat nu voor de kerk. De 
luidklok is gegoten door de beroemde klokkengieter van zijn tijd Geert 
van Wou (1450-1527). 
De kerk is sinds 1975 naast de gebruikelijke kerkdiensten ook in 
gebruikt als stichting cultureel centrum De Triangel, een goede 
voorziening voor concerten, kunstexposities en muziekvoorstellingen.  

 
- 1100 meter weg vervolgen naar de Burgemeester J. Zijpweg 5, Tuingoed Bonatèr. 

 

(i) Tuingoed Bonatèr is een biologische tuinderij met camping, de naam is afgeleid van 
Bona Terra, dat goede aarde betekent. De 30.000 m2 aan tuingoed en camping is zodanig 
ingericht dat er voor alles een plaats is. De aarde wordt met respect bewonderd en 
behandeld. Planten, groenten, fruit en kruiden groeien op schone, levende bodem. Ook 
lopen er kippen, geiten en schapen rond. Bezoekers en deelnemers kunnen de boerderij 
beleven door deel te nemen aan diverse activiteiten. 

 
- Na een korte pauze gaan we de weg vervolgen op de Burg. J. Zijpweg 

richting de zuiderdijk (500 meter) 
- ga linksaf naar de Zuiderdijk 
- na 600 meter links aanhouden om op de Zuiderdijk te blijven.   

 



(i) Links ziet u gemaal de Drieban uit 1966.  
Het gemaal bemaalt de polder de Drieban, hij pompt het overtollig 
water naar het Markermeer. Het gemaal bestond uit 2 diesel 
aangedreven pompen met een gemiddelde capaciteit van 260m3 / 
minuut. In 2009 zijn door het Hoogheemraadschap de 
dieselmotoren vervangen door elektromotoren. Het oude 
stoomgemaal zien we verderop tijdens de wandeling. 

 
- 1500 meter weg vervolgen over de Zuiderdijk.  

 

(i) De Zuiderdijk van Drechterland is een deel van de Westfriese omringdijk in de 
Nederlandse provincie Noord-Holland. De waterkering, met een lengte van ongeveer 22 km, 
beschermt de zuidkant van het (voormalige) ambacht Drechterland en loopt van Enkhuizen 
naar Hoorn.  

 

(i) Het water aan de rechterkant is het Markermeer gelegen tussen Noord-Holland en Flevoland. 
Het meer is genoemd naar het voormalig eiland Marken, ooit aangelegd als onderdeel van de 
Zuiderzeewerken. In 1976 ontstond het Markermeer door de aanleg van de dijk tussen 
Enkhuizen en Lelystad. Het water werd afgesloten van zee en rivieren. Het meer is driehoekig 
gevormd, 700 km2 groot en is op de meeste plaatsen 2 tot 4 meter diep. Het meer is een gewild 
vaargebied voor de watersport. Vrijwel geen ander water in Nederland biedt zoveel 
ongecompliceerde mogelijkheden. Aan het meer zijn diverse haventjes en stranden gevestigd. 

 
- bij de splitsing rechts aanhouden en na 50 meter linksaf de fietsbrug over. 
- Ter hoogte van de kruising zit aan de rechterkant een opening [schors pad] naar het 

Nassaupark. [voor het tankstation]. We gaan hierover naar het Nassaupark en gaan 
rechtsaf langs het voetbalveld. 

- via het bruggetje lopen we 650 meter naar de parkeerplaats voor de volgende pauze. 
  
-----------------------------deel 2 / verkorte route start 12 uur------------------------------ 

 
- Vanaf de parkeerplaats gaan we richting de BMX fietscrossbaan. 
- linksaf Nassaupark/Zuiderdijk 
- Na 125 meter linksaf, Kleine Kaai over het bruggetje naar de Overhaal. 



 

(i) De Overhaal in Broekerhaven te Bovenkarspel.  
 De Overhaal is de enige schuitenlift in Nederland, deze is gebruikt van 1923 tot 1969 voor de 
beroepsvaart om schepen van het ene water naar het andere water te tillen voor de aanvoer 
van groenten naar Amsterdam en de Scandinavische landen. De broekerhaven Overhaal was 
een grote concurrent van Enkhuizen. In 1993 is de Overhaal gerestaureerd en wordt sindsdien 
alleen nog gebruikt voor recreatie. Broekerhaven is een buurtschap van het dorp Bovenkarspel 
met een eigen identiteit. 

 
- Na ca.25 meter linksaf naar de Peperstraat. 
- Weg 130 meter vervolgen naar de Broekerhavenweg. 
- Na 650 meter, kruising rechtdoor om op de Broekerhavenweg te blijven. 

 
 

(i) Links ziet u de Ceres-molen gebouwd in 1618 te Wormerveer als eerste oliemolen en 
werd later de Oude Oliemolen genoemd, in 1635 werd hij verplaatst naar Zaandijk en werd 
de Oude Haas genoemd omdat hij aan het Hazepad was gelegen in 1848/49 werd hij 
verplaatst naar zijn huidige plaats in Bovenkarspel/Broekerhaven ingericht als koren en 
pelmolen onder de naam De Haas.  
Sinds 1908 is de molen in eigendom van de landbouwcoöperatie Ceres die de naam op 
de baard van de molen liet schilderen. De molenaars Jan Dekker Sr en Jr maalden 
jarenlang het veevoer voor de boeren., eerst door windkracht later ook elektrisch. 
De molen maalt nog op steeds iedere Woensdag en Zaterdag op vrijwillige basis, je kunt 
hier terecht voor biologische tarwe en spelt om brood of pannekoeken mee te bakken. 
Eind 2019 tijdens oudejaarsnacht brandde door vuurwerk de molen bijna volledig af. 
Dankzij zogenaamde riet-touwtjes [ipv staaldraad aan de constructie] die doorbranden en 
het riet op de grond liet vallen is het karkas bewaard gebleven en na ruim 2 jaar, op 18 



maart 2022 is de gerestaureerde stellingmolen heropend door Prinses Beatrix.   

 
- Na 400 meter rechtsaf naar de Hoofdstraat.  

 

(i) Aan de overkant van de weg ziet u het 
voormalig gebouw waar de Westfriese Flora was 
gevestigd sinds 1933, alwaar de 1e grootste 
overdekte bolbloemen tentoonstelling ter wereld 
werd gehouden met 100.000 bezoekers per jaar. 
Het was de aftrap naar de lente met een 
schitterend schouwspel van bloeiende 
bolbloemen, bomen, struiken en andere 
sierteeltproducten. 
In 1999 was daar een legionella besmetting welke 
het leven kostte aan 32 mensen en 206 mensen werden ziek met blijvende 
gezondheidsproblemen. 
De besmetting kwam via verneveld water uit een bubbelbad, gevuld met water uit een 
brandslang waarin de agressieve legionella bacterie zich had ontwikkeld. 
Dit betekende het einde van de Westfriese Flora, in 2002 ging de tentoonstelling verder 
onder de naam Holland Flowers Festival in de veilinghal in Zwaagdijk-oost met 4500 
vierkante meter, de geuren en kleuren van bloemen waren een pracht maar vanwege 
tegenvallende bezoekersaantallen leek het doek gevallen voor de oorspronkelijke Flora 
maar met een doorstart in 2013 kreeg de tentoonstelling weer een nieuwe naam: 
Vaktentoonstelling en is nu elk jaar, half Februari, aan de Tolweg 13 in Zwaagdijk-oost, 
geopend voor vakpubliek op donderdag en vrijdag en voor iedereen op zaterdag en 
zondag voor zowel de bloemenshow als de beurs. 

  
- Na 450 meter weg vervolgen [Westeinde]. 
- Na 600 meter: kleine pauze ter hoogte van Syngenta Seeds B.V. 

  

(i) Links ziet u Syngenta Seeds B.V. expertise centrum voor groente veredeling en 
productie en levering van groenten zaden, gewasbescherming en akkerbouw zaden. 
Weetje: er is 3 kg stikstof nodig om 100 kg tarwe te produceren. 
In Andijk bevindt zich de vestiging van Syngenta Flowers. 

 
- Weg vervolgen op de Westeinde. 
- Na 400 meter bij stoplicht [provinciale weg N307] oversteken en rechtsaf. 



 

(i) Ca. 350 meter vanaf het stoplicht rechtuit ziet u de Koepoort, de toegangspoort naar 
Enkhuizen. De poort is gebouwd in 1648 en na een bouw pauze afgerond in 1730 met de 
koepel, het uurwerk met klok werd aangebracht in 1793. 
In de poort zit een flauwe bocht om schieten door de poort onmogelijk te maken.  
De poort had een militaire functie en diende als onderkomen voor de stadswacht en 
ambtenaren belast met innen van accijnzen op ingevoerde goederen. 
Tegenwoordig rijd men niet meer door de poort maar eromheen.  
 

foto gemaakt in 1649. 

 
- Na 600 meter kruising linksaf, fietspad aanhouden. 

 

(i) Recht voor u ziet u de Markerwaarddijk, 26 km van 
Enkhuizen naar Lelystad, van Noord-Holland naar Flevoland, 
de scheiding tussen het IJsselmeer en Markermeer. De dijk 
werkt als golfbreker en is aangelegd tussen 1963 en 1976, op 
de Afsluitdijk na de langste dam van Nederland. De bouw 
begon aan 2 kanten en zo ontmoetten zij elkaar in het midden 
op 4 September 1975 waar Prins Claus de laatste sluitsteen 
plaatste bij hectometerpaaltje 68,3. Kostten: 27,2 miljoen 
gulden. Tussen 2017 en 2020 is de dijk verbreed en versterkt. 

 
- Na ± 150 meter stoplicht (Flevolaan) oversteken. 
- Na ± 5 meter stoplicht rechtsaf N307 (Zijlweg) oversteken.  
- Na ± 200 m. Kruising (Sluisweg) rechtdoor.  
- Na ± 300 m. einde fietspad (voorland) 

oversteken. 
- rechtdoor aanhouden langs de 

N307(provincialeweg). 
- Loop bovenaan of onderaan de Zuiderdijk [foto] ± 

1700 meter naar het Vermeulen strandje voor een 
korte pauze. 

 
- weg vervolgen langs de N307. 



- Na ± 600 meter voorbij Watersportvereniging Broekerhaven links aanhouden, u loopt 
over het terrein van EuroParcs Markermeer ca 400 meter naar de Zuiderdijk. 

 

(i) Rechts ziet u het oude stoomgemaal, Grootslag 2, gebouwd in 1907. Het gemaal zorgde 
voor de afwatering van polder op de zuiderzee, het moest 3 windmolens vervangen. In 1940 
werd er een elektromotor ingebouwd. In de volksmond noemde men dit gemaal: de 
¨Watermesien¨ Dit gemaal is later vervangen door het Drieban gemaal wat we eerder deze 
tocht hebben gezien.  

 
- Na 260 m. rechts aanhouden, blijf op de Zuiderdijk. 
- Na 110 m. linksaf, Meilag ontmoetingsplaats gelijkgestemde mensen / ondernemers. 

 
—---------------verbindings pad—--------------- 

 
- loop de meilag tot het einde en ga rechtsaf naar de Buurt. 
- 600 meter weg vervolgen, Westerbuurt. 

 

(i) Rechts ziet u na ca. 200 meter de Overhaal van Venhuizen, van hout met bakstenen 
gemaakt in de 18e eeuw met houten glij vloeren om boerenschuiten met houten rollers 
over de weg van de ene polder naar de andere polder te verplaatsen.  
In de volksmond werd dit “het Radje” genoemd. 

 
- Na 750 meter bij de kruising oversteken en linksaf 

            het fietspad volgen. 



 

(i) Voor de kruising aan de rechterkant zien we Ronico B.V. 
In 1939 heeft grootvader de eerste tulpen geproduceerd, 3 generaties later zijn ze uitgegroeid 
tot de meest toonaangevende tulpen producent ter wereld, van bol tot bloem, met 6 locaties in 
Venhuizen, Hem, Wijdenes en Klazienaveen. 

 
- Na 950 meter bij rotonde rechtdoor, Markerwaardweg. 
- Na 220 meter rechtsaf [ter hoogte van Ekster aan 

de linkerkant] via het wandel/fietspad. 
- Na 60 meter linksaf op de Pastoor Suidgeeststraat. 
- Na 10 meter rechtsaf, Pastoor Suidgeeststraat. 
- Na 40 meter linksaf, Pastoor Suidgeeststraat. 
- Na 40 meter rechtsaf, Sint Lucasstraat. 
- Na 70 meter rechtsaf, Sint Lucasstraat. 
- Na 170 meter rechtsaf, Twijver. 
- Na 140 meter Eetcafe Ken-net. 


