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INLEIDING
De Zuiderzee heeft iets mysterieus. Ik groei-
de op in het Friese Workum. Dit stond be-
kend als een Zuiderzeestadje, maar als kind 
had ik geen flauw idee waar die Zuiderzee 
was. Wist ik veel dat de Zuiderzee allang niet 
meer bestond, al sinds 1932 niet meer. Daar 
kwam ik een aantal jaren later pas achter. 
De bouw van de afsluitdijk was het einde 
van de Zuiderzee. Toch blijven we nog vaak 
refereren naar de Zuiderzee. Het roept bij 

mij een beeld op van hoge, woeste golven, 
die veel schade hebben aangericht in de 
dorpen en steden op de oevers.
Het IJsselmeer beslaat een groot deel van 
de voormalige Zuiderzee. Maar wanneer je 
nu rond de Zuiderzee wilt fietsen, moet je 
niet alleen rond alle polders en randmeren 
fietsen, maar ook rond een stuk van de 
Waddenzee. Je fietst zelfs langs voormalige 
Zuiderzeestadjes, waarvan de oude haven 
nu in het bos verdwenen is. 

INLEIDING EN 
GEBRUIKSAANWIJZING
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In dit boek ben ik uitgegaan van de volle-
dige Zuiderzee, vandaar dat de route over 
een aantal Waddeneilanden loopt. Natuur-
lijk mag je ook afsnijden via de Afsluitdijk, 
de dijk die een einde maakte aan de Zuider-
zee, maar ook het leven voor heel veel 
mensen rond de voormalige Zuiderzee een 
stuk veiliger heeft gemaakt. 

DE ROUTE
Fietsen rond de voormalige Zuiderzee, be-
tekent dat je niet alleen rond het IJsselmeer 
en het Markermeer fietst, maar ook rond 
de Waddenzee en de verschillende polders 
die aangelegd zijn in de Zuiderzee. In deze 
route zijn de drie Waddeneilanden opge-
nomen, die door een veerboot met elkaar 
verbonden worden. Om de gehele route te 

voltooien, die in dit boek beschreven wordt, 
ben je ongeveer 100 euro per persoon 
aan veerboten kwijt. Natuurlijk kun je ook 
afsnijden via de Afsluitdijk, om niet alleen 
kilometers, maar ook kosten te sparen. De 
Waddeneilanden geven natuurlijk wel een 
extra dimensie aan de tocht. De prachtige, 
glooiende fietspaden door de bossen en 
duinen op Texel, de witte schelpenpaadjes 
op Vlieland en het altijd gezellige Terschel-
ling, zijn een absolute aanrader. 
Het mooie van deze route is, dat je niet bij 
het begin hoeft te beginnen. De route is 
beschreven met Amsterdam als beginpunt, 
maar je kunt op ieder willekeurig punt op 
de route instappen. 
De route gaat met de klok mee, vanaf 
Amsterdam vertrek je in noordelijke rich-
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Het labyrint van houten geveltjes op Marken

verschillende overnachtingsmogelijkheden 
op de route. Deze staan aangegeven per 
kilometer, zo kun je ook gemakkelijk zelf 
een indeling maken, naargelang de afstand 
die je wilt afleggen op een dag. 

KAARTEN EN NAVIGATIE
Achterin het boek vind je 16 genummerde, 
uitneembare routekaarten. Noord is altijd 
boven. Per traject zijn er ongeveer vier 
kaarten, soms heb je nog net een stukje van 
een vijfde kaart nodig om het traject af te 
maken. Het beginpunt en het eindpunt van 
ieder traject wordt aangegeven met een 
rode pin. De topografische kaarten zijn ge-
maakt op een schaal van 1:100.000, dat wil 
zeggen dat een centimeter op de kaart, in 
het echt een kilometer is. De te fietsen route 
is aangeven met de kleur rood. De knoop-

punten op de route worden aangeven met 
een wit nummer in een groen cirkeltje. 
In principe kun je de route fietsen met 
alleen deze topografische kaarten.
Ter ondersteuning is het gemakkelijk om 
de knooppunten die je bij ieder traject 
vindt te volgen. Deze staan achterin het 
boek. De route valt grotendeels samen 
met knooppuntroutes. Je fietst daarbij van 
nummer naar nummer. Deze nummers 
worden op iedere kruising aangegeven 
met speciale bordjes. Soms is het even 
zoeken, maar meestal hangen ze ergens 
aan een paal. Het is een wit bordje met een 
groen nummer in een cirkel, een groene 
pijl die de richting aangeeft en een fiets. 
Wanneer je aan het einde van een route 
komt, staat er een groot bord met een 
overzichtskaart van alle knooppuntroutes 
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Knooppuntpaaltje

in de omgeving. Meestal zie je het volgen-
de nummer al staan en heb je de kaart niet 
nodig. Je kunt ook de app Fietsknoop op 
je telefoon zetten. Hierin kun je de knoop-
punten invoeren, zo geeft je telefoon de 
route aan.
Op de eilanden Vlieland en Terschelling zijn 
geen knooppunten. Hier kun je gebruik-
maken van de kaarten of probeer eens te 
navigeren met je telefoon. 
Om te navigeren met een gps of je tele-
foon, kun je vanaf de website van Uitge-
verij Elmar de navigatie files downloaden, 
die bij dit boek horen. Mocht je over een 
gps-apparaat beschikken, dan heb je de 
gpx-files nodig. Het is niet noodzakelijk om 
een gps-apparaat te hebben, je kunt ook 
heel gemakkelijk navigeren met je telefoon. 

Bijvoorbeeld door de app GPX Reader of 
Osmand te installeren. 
De gemakkelijkste applicatie is Maps.me. 
Met Maps.me kun je thuis op de wifi alvast 
alle benodigde kaarten downloaden, zodat 
je onderweg zonder internetverbinding 
kunt navigeren. Voor deze app heb je de 
kml-files nodig, die ook op de website van 
Uitgeverij Elmar staan. Met deze navigatie 
files heb je de exacte route op je telefoon en 
kun je bijna niet meer verdwalen. 
Wanneer je navigeert met de telefoon is 
een telefoonhouder voor op het stuur geen 
overbodige luxe. Voor 12 euro heb je al een 
merkloze houder, die ook een lamp en 
een toeterfunctie heeft. Ook is een extra 
powerbank aan te bevelen, want navigeren 
vergt veel van je batterij. 
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OVERNACHTEN
Achterin het boek vind je per traject per 
kilometer de betaalbare mogelijkheden 
om te overnachten onderweg. Dit zijn de 
accommodaties op de route of op kleine 
afstand van de route. Iets verder van de 
route zijn nog veel meer mogelijkheden. Er 
zijn voldoende hotels en campings, maar in 
het hoogseizoen is het aan te raden om van 
tevoren te reserveren. Je kunt ook lid wor-
den van Vrienden op de fiets, zij beschik-
ken over een lijst van 6.000 adressen in 
Nederland, waar je voor een vriendenprijs 
kunt overnachten. Een ander alternatief 
is het platform Airbnb. Om een overnach-
ting te reserveren via Airbnb moet je een 
account aanmaken op de website van deze 
aanbieder. 

PONTJES
Er zijn pontjes waarop ook auto’s meegaan 
en voetveren, speciaal voor voetgangers en 
fietsers. De meeste pontjes waarop auto’s 
meegaan, varen het hele jaar door. De 
speciale voetveren vaak alleen in de zomer. 
Hieronder vind je een overzicht van de 
pontjes op het traject. 
Pontje bij Eemdijk over de Eem tussen Bun-
schoten-Spakenburg en Eemnes. 
www.veerponten.nl/veren/eemdijk-eem-
nes/
Pontje over het Noordhollandsch Kanaal 
tussen Anna Paulowna en Julianadorp. 
www.veerponten.nl/veren/anna-paulow-
na-julianadorp-den-helder/
Pontje over het Zwarte Water bij Genemui-
den.
www.veerpontgenemuiden.nl

Hotel Lemmer
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TRAJECT 1 – 145 kilometer

AMSTERDAM – DEN HELDER

22



2 DAGEN
Amsterdam – Enkhuizen 78 km
Enkhuizen – Den Helder 67 km

3 DAGEN
Amsterdam – Hoorn 52 km
Hoorn – Medemblik 48 km
Medemblik – Den Helder 45 km

4 DAGEN
Amsterdam – Volendam 30 km
Volendam – Enkhuizen 48 km
Enkhuizen – Anna Paulowna 50 km
Anna Paulowna – Den Helder 17 km
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Wie de fietsroute rond de Zuiderzee begint 
vanaf het Centraal Station in Amsterdam, 
fietst over de Piet Heinkade naar IJburg om 
de route op te pakken. Het is vier kilometer 
van het station, naar de route. Wanneer 
je de route op een ander punt langs de 
Zuiderzee bent begonnen, laat je de stad 
Amsterdam grotendeels links liggen.
Je passeert de grote sluizen in het IJ, de 
sluizen tussen het IJmeer en de havens 
van Amsterdam. Het soort van zinkende 
schip dat je voor je ziet is de ingang van de 
IJtunnel. Daarna gaat het langs het Buiten 
IJ naar het dijkdorpje Durgerdam. In het 
lange lintdorp staan nog veel traditionele 
Zaanse huisjes. Via de Uitdammerdijk 
tussen het Kinselmeer en het IJmeer loopt 
de route via Uitdam naar het schiereiland 
Marken. Sinds 1957 is dit eiland in de 
voormalige Zuiderzee verbonden met 
het vasteland. De straatjes met houten 
terpwoningen en paalwoningen hebben 
een grote aantrekkingskracht op mensen 
van over de hele wereld. De veerboot de 
Marken Express, brengt je in een half 
uur over het water naar Volendam. Je 
kunt natuurlijk ook terugfietsen naar het 
vasteland om via Monnickendam het 
vissersdorp Volendam te bereiken. 
Langs een groene zeedijk gaat het in 
noordelijke richting naar Hoorn. Heel af en 
toe loopt het fietspad even boven op de dijk 
en is er zicht op het Markermeer. Vlak na 
Scharwoude heb je al een duidelijk zicht op 
de skyline van Hoorn, gedomineerd door 
twee markante gebouwen, de Grote kerk 
en de Koepelkerk.
De route loopt dwars door het prachtige 
centrum van Hoorn, via het Roode-

Steenplein, de Hoofdtoren en de oude 
binnenhavens. Daarna gaat het verder 
over de dijk langs het Markermeer naar 
Enkhuizen. Vlak voor de stad sla je af 
naar Bovenkarspel. De route gaat over de 
Overhaal, waar schuiten vanuit de polder in 
het lagergelegen water van het IJsselmeer 
getild konden worden. Producten van 
het land werden hier ook overgeladen 
in vrachtschepen, die het IJsselmeer op 
gingen. Bovenkarspel is bekend van de 
Westfriese Flora, de grote bedrijven die 
alles te maken hebben met bloembollen, zijn 
aan weerskanten van de weg te zien. 
De terrassen aan de haven van Enkhuizen 
zien er zeer gastvrij uit. Wanneer je aan 
het einde van de oude haven even over de 
witte ophaalbrug loopt met je fiets, zie je 
de bekende Drommedaris, de zuidelijke 
toegangspoort tot Enkhuizen. 
Langs het Zuiderzeemuseum gaat het via 
de IJsselmeerdijk richting Medemblik. 
Onderweg passeer je de vuurtoren de 
Ven uit de 17de eeuw, een van de oudste 
vuurtorens van Nederland. Langs 
verschillende dijkdorpen bereik je 
Medemblik. Het eerste wat je ziet is het 
Kasteel Radboud. Langs de haven gaat het 
naar het centrum van deze kleine stad. 
Vlak na Medemblik zie je Gemaal Lely, 
genoemd naar ingenieur Lely, het 
brein achter de Zuiderzeewerken. De 
route loopt dwars door en langs de 
Wieringermeerpolder, een van de 
eerste polders in de Zuiderzee. Deze is 
aangelegd vóór de bouw van de Afsluitdijk. 
Het verschil tussen oud en nieuw land 
is niet meer te zien. Slechts door de 
aanwezigheid van een oude molen of een 

DE ROUTE VAN AMSTERDAM NAAR DEN HELDER
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De dijk langs het Markermeer, van Hoorn naar Enkhuizen

watertoren, weet je dat het land ouder is. 
Vlak voor Anna Paulowna steken we het 
Hooge Oude Veer over. Anna Paulowna 
ligt in een groot bloembollengebied in de 
gelijknamige polder. Na de stad fiets je 
langs de Molenvaart en gaat het met een 
pontje het Noordhollandsch Kanaal over. 
Via Julianadorp gaat de route richting Den 
Helder. Op weg naar de haven passeer je 
de Rijkswerf Willemsoord, de oude werf 
van de Koninklijke Marine. Hier zijn nu 
veel restaurants. Tegenover het oude Fort 
Harssens vertrekt de veerboot naar Texel. 

AMSTERDAM (873.000 INWONERS)
De hoofdstad van Nederland ligt aan het IJ 
en de monding van de Amstel. De bijnaam 
is Mokum. 
Rond het jaar 1000 werd de regio vanuit 
Utrecht ontgonnen. In het moerassige 

veengebied werden afwateringskanalen 
gegraven en er ontstond een 
boerengemeenschap van landontginners. 
Door de ontwatering begon het veen in 
te klinken; er moesten dijken gebouwd 
worden om het lagergelegen land te 
beschermen tegen het water. 
Na een aantal grote overstromingen door 
stormvloeden op de Zuiderzee, werd 
in de 13de eeuw ook een dijk aangelegd 
langs de Zuiderzee. Veel rivieren werden 
afgedamd. Zo werd er ook een dam 
gemaakt in de Amstel, hieraan dankt 
Amstelredamme, later verbasterd naar 
Amsterdam, zijn naam. Het deel van de 
rivier dat nog buitengaats lag was het 
Damrak. Dit was het begin van de haven 
van Amsterdam. 
Amsterdam werd voor het eerst vermeld 
in een document uit 1275, waarin graaf 
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