Fietsroutes

Unieke fietsroutes voor een
bijzonder leuk dagje uit
www.bijzonderleukeplekken.nl
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Volg ons via

Leuke fietsroutes

Diverse Bijzonder Leuke Plekken liggen aan mooie fietsroutes.
Wat is er leuker dan tijdens je fietstocht een bezoekje te brengen
aan een Bijzonder Leuke Plek? Kom lekker even op adem met een
hapje en drankje, of koop iets leuks. In dit boekje staan gevarieerde
fietsroutes met elk een ander thema, die langs bijzonder leuke
plekken komen. En nog meer tips voor een gezellig dagje uit.

Over Bijzonder Leuke Plekken
Sommige plekken mag je niet missen. Omdat ze uniek zijn in wat
je er kunt zien, doen en beleven. En omdat er bijzondere mensen
werken. Hier worden producten met veel liefde gemaakt.
Alle Bijzondere Plekken zijn locaties waar je een bezoek aan kunt
brengen. Ons aanbod varieert van een bakkerswinkel met molen
in een pittoresk dorpje tot een hippe designwinkel op een oud
industrieel terrein. Zowel de locaties als de activiteiten zijn bijzonder. Er is voor ieder wat wils! Achter elk product zit een verhaal,
dat de betrokken medewerkers graag vertellen.
Het doel van Bijzonder Leuke Plekken is om meer bekendheid te
geven aan sociale ondernemingen en aan de mensen die er werken.

Veel plezier, namens alle bijzonder leuke plekken

Knooppunten

De fietsroutes maken gebruik van fietsknooppunten.
Er zijn verschillende
fietskaarten waarop de
fietsknooppunten staan
aangegeven.
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Rondje geluk
Schagen, Valkoog, Sint Maartenzee, Petten, Tuitjenhorn
Geluksplekken vertellen een bijzonder verhaal en nodigen je uit
iets te doen dat bijdraagt aan geluk van jezelf en/of de mensen om
je heen. De inwoners van gemeente Schagen hebben een aantal
Geluksplekken gekozen, die zij graag met bezoekers willen delen.
Een aantal van deze plekken zijn verbonden door een fietsroute.
Vandaar dat deze route ‘Rondje Geluk’ heet.

Bijzonder Leuke Plekken aan de route

Wideloe / Skager AC Schagen,
Loet 31 in Schagen | Vlakbij
fietsknooppunt 
In deze leuke winkel verkopen
mensen met een beperking eigen
gemaakte producten. Het gaat
veelal om artikelen voor in en rond
het huis. Echte hebbedingetjes.

Fietsroute

Winkel & theehuis De Koperen
Koning, gelegen op het terrein
van Midgard, De Regenboog 50,
Tuitjenhorn | Vlakbij fietsknooppunt 
In het theehuis kan men genieten
van een kop koffie of thee met
iets lekkers, of een lekker broodje.

31 km

 -4-----------------
De route start en eindigt in Schagen en gaat via de eeuwenoude
Omringdijk langs het kerkje van Valkoog, via Sint Maartenzee, waar
gefietst wordt door de duinen en langs het strand, naar Petten.
Dan vervolgt de route zich door het afwisselende achter
landschap met polders, molens en pittoreske dorpjes.
www.bijzonderleukeplekken.nl
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Rondje Leeghwater 2.0

Rondje Waterrijk

Middenbeemster, Schermerhorn, Ursem, Oterleek,
Alkmaar, Grootschermer, Graft, De Rijp

De Rijp, Grootschermer, Driehuizen, West-Graftdijk,
Akersloot, Uitgeest, Spijkerboor

Deze route fiets je 4 meter onder zeeniveau, door de meest
unieke droogmakerijen uit de Gouden Eeuw: de Schermer en de
Beemster. Jan Adriaanzn Leeghwater, de waterbouwkundige die
aan de stond aan de wieg van beide polders. Een prestatie van
wereldformaat waarvan met zegt: ‘God schiep de aarde, maar de
mens schiep de Schermer en de Beemster’! Een bijzonder mooi
stukje Nederland waar de 17e eeuwse molens nog volop draaien.

De beroemde waterbouwkundige Jan Adriaanzoon Leeghwater
noemde De Rijp - zijn geboorteplaats - ooit ‘het beste dorp van
Holland’. Ooit was De Rijp een bedrijvige vissersplaats die bekend
stond om zijn haringvangst en walvisvaarders. De sporen van deze
waterrijke geschiedenis zijn nog altijd zichtbaar. De Rijp heeft een
17de eeuws centrum met prachtige monumenten en pittoreske
straatjes wat zeker de moeite waard is om doorheen te wandelen.

Bijzonder Leuke Plekken aan de route

Bijzonder Leuke Plek aan de route

De Kosterij, Middenweg 176
Middenbeemster | Vlakbij
fietsknooppunt 
In de lunchroom kun je genieten
van al het lekkers dat de kaart te
bieden heeft.
En bij mooi weer is het heerlijk
toeven op het ruime terras.

Bakkerswinkel bij Molen De
Otter, Noordschermerdijk 1,
Oterleek | Vlakbij fietsknooppunt 
Passanten kunnen terecht voor
een heerlijk kopje koffie met
iets lekkers of een verfrissing op
het terras aan de ringvaart. Ze
verkopen hier het lekkerste brood.

Koffie en Lekkers, Jan Boonplein 10, De Rijp (naast de
doopsgezinde kerk) | Tussen
fietsknooppunten  en 
Koffie en Lekkers is gelegen op
het Jan Boonplein in de Rijp. Bij
Koffie en Lekkers kunt u genieten

Fietsroute

Fietsroute

41 km

 - - --- - ----------
De route gaat langs rechte wegen en sloten evenals slingerende
dijken naar pittoreske dorpen zoals De Rijp en Middenbeemster.
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van koffie, huisgemaakt gebak,
heerlijke broodjes, salades en
soep. Alles zelf gemaakt en vers
bereid. Eind van de middag
kunt u genieten van een wijntje
of biertje met wat lekkers. Wilt
u een tas met lekkers mee, dan
kunt u dit van tevoren bestellen.
Vlakbij Koffie en Lekkers is een
parkeerterrein, dus komt u van
verder en wilt u lekker fietsen in
Noord-Holland, dan is dit een
prima startpunt.

37 km

 -Jan Boonplein 10 (Koffie en Lekkers)--------

-------------Jan Boonplein 10

De route begint en eindigt in De Rijp, en gaat via de waterrijke
omgeving rond het Alkmaar- en Uitgeestermeer. Onderweg kom
je de mooiste plekjes tegen.
www.bijzonderleukeplekken.nl
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Rondje Gouwzee

Rondje zee, duinen en bezinning

Monnickendam, Volendam, Marken

Heiloo, Limmen, Castricum, Bakkum, Egmond aan Zee

Het is alsof de tijd hier heeft stil gestaan. Dorpjes en stadjes
van weleer met prachtige monumentale huizen aan pittoreske
straatjes. Omgeven door weidse landschappen met eindeloos veel
groen, molens en volop water. Monnickendam is minder bekend
dan Volendam, maar misschien wel des te gezelliger.
Marken is een absolute highlight van deze fietstocht.

Deze route gaat door het bollenland en het duingebied tussen
Egmond en Castricum. In de bollentijd (april/mei) fiets je hier langs
een kleurrijke lappendeken van bollenvelden. Voor het deel van de
route dat door de duinen tussen Castricum en Egmond gaat is een
toegangskaart nodig, te verkrijgen bij het VVV informatiepunt.

Bijzonder Leuke Plekken aan de route

Weeshuis Monnickendam,
Weezenland 16, Monnickendam
Vlakbij fietsknooppunt 
Wereldberoemd om de
appeltaart. In de theeschenkerij
worden lekkere hapjes gemaakt.
Het is hier heerlijk toeven, zowel
binnen als op het zonnige terras.

Fietsroute

De Visafslag, Haven 43, Volendam | Vlakbij fietsknooppunt 
Een gezellige winkel in een
historisch pand op de dijk in
Volendam. In De Visafslag worden
handgemaakte producten van de
dagactiviteitencentra van Odion
verkocht en leuke souvenirs.

26 km

 -Weezenland (Weeshuis Monnickendam)-----naar de
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Bijzonder Leuke Plekken aan de route

Landgoed Willibrordus (o.a. restaurant,
kwekerij, theetuin,
verhalenkamer) De
Olvendijk 2 in Heiloo
Tussen fietsknooppunten  en 
Voor meer informatie
kun je bij het VVV
informatiepunt
terecht.

Restaurant De
Oude Keuken,
Oude Parklaan 117
in Castricum | Vlakbij
fietsknooppunt 
Genieten van biologisch eten en drinken bij een bijzonder
leerwerkbedrijf, binnen of buiten.

Fietsroute

Bak’m, Oude
Parklaan 119a in
Castricum | Vlakbij
fietsknooppunt 
Bakkerij Bak’m is de
ambachtelijke bakker
op het landgoed
Duin en Bosch.

32 km

vuurtoren (Paard van Marken)----Weezenland

 -VVV informatiepunt Landgoed Willibrordus-------

De fietstocht begint in Monnickendam en gaat naar Volendam.
Onderweg kom je leuke stopplekken tegen. Dan pak je de boot
naar het schiereiland Marken; een leuke vaartocht van krap een
half uurtje. Hierna fiets je weer terug naar Monnickendam.

Start en eindpunt is Landgoed Willibrordus in Heiloo, een mooie
uitvalsbasis. Tijdens de fietsroute kom je ook langs diverse
plekken van bezinning.

www.bijzonderleukeplekken.nl

---Egmond aan Zee-----VVV informatiepunt
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Rondje Kunst en Kust

Rondje Kop van Noord- Holland

Schoorl, Bergen, Bergen aan Zee, Groet, Egmond

‘t Zand, Den Helder, Julianadorp, Callantsoog

Bij Bergen en Schoorl ligt misschien wel de mooiste fietsroute
van Nederland. Met de frisse zeelucht, de mooie natuur en
verschillende dorpjes is deze route terecht verkozen tot mooiste
fietsroute van Nederland volgens de lezers van ANWB Kampioen.
Duinen, bos, heide, polder en leuke dorpjes staan garant voor een
superleuke en gevarieerde fietstocht.

In de marinestad Den Helder wonen en leven de mensen samen
mét het water. Omringd door de Noordzee, het Marsdiep en
natuurlijk de Waddenzee, staat deze kustplaats in de Noordkop
vooral bekend om zijn levendige vishandel en sterke marinebasis.
In de Kop van Noord-Holland zijn ook de grootste tulpenvelden
van de wereld te vinden, in april. Callantsoog is een gezellige
badplaats waar het goed toeven is.

Bijzonder Leuke Plekken aan de route

Kardeis, Valkenlaan
14, Schoorl | Vlakbij

fietsknooppunt 

In deze mooie lunchroom, met landelijk
gelegen terras, kunt
u terecht voor een
kopje koffie met een
heerlijk broodje,
belegd met bijvoorbeeld een verse salade uit eigen tuin.

Brasserie Santiago,
Pompplein 9,
Egmond aan Zee
Tussen fietsknooppunten  en 
(even afwijken van
de route bij Egmond
Binnen) Brasserie
Santiago staat voor
eerlijk en heerlijk
eten & drinken.

Zorgboerderij De
Klompenhoeve, Hoeverweg 7, Egmond
aan den Hoef | Vlakbij
fietsknooppunt 
Hier worden heerlijke ambachtelijke
biologische geitenmelkproducten
bereid en zijn te
koop in de winkel
op het erf.

38 km
 -Valkenlaan 14 Schoorl (Kardeis)-------------Valkenlaan 14
Fietsroute

Start en eindpunt is Kardeis, een mooie uitvalsbasis.
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Bijzonder Leuke Plekken aan de route

MindsZ, Willemsoord 73 in Den
Helder | Vlakbij fietsknooppunt 
MindsZ Gallery & Upcycle
Werkplaats heeft verrassende
en unieke designmeubelen en
accessoires gemaakt van
hergebruikte materialen.

Fietsroute

Zorgboerderij Blij op de Boer
derij, Keinsmerweg 88a in 't Zand
Vlakbij fietsknooppunt 
Een zorgboerderij met een
pluk-, thee- en moestuin en
een creatief atelier. Zij heten
bezoekers van harte welkom!

45 km

 -Keinsmerweg 88 in ‘t Zand-----------

--------Keinsmerweg 88

De route start en eindigt bij zorgboerderij Blij op de boerderij. De
eerste stop is Den Helder met een bezoek aan Willemsoord, een
industrieel terrein met diverse musea en bezienswaardigheden. Via
de kust naar Callantsoog, en via een vlotbrug weer naar ‘t Zand.
www.bijzonderleukeplekken.nl
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Rondje Gouden Eeuw
Enkhuizen, Oosterleek, Schellinkhout, Hoorn, Lutjebroek
Hoorn en Enkhuizen; steden uit de Gouden Eeuw. De geschiedenis
zie je niet alleen in de oude centra, maar natuurlijk ook aan de
haven. Het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. De zeilen worden
gehesen, het dek gezwabberd en je ruikt nog bijna de specerijen
die de VOC meenam van zijn reizen uit het Verre Oosten. Uiteraard
kun je hier uitermate goed op een terrasje zitten; er is tenslotte
genoeg te zien op en rond het water.

Bijzonder Leuke Plekken aan de route

Bijzonder zijn de mensen die je hartelijk welkom heten
Leuke producten die je moet zien, voelen en proeven
Plekken die je niet wil missen door de unieke beleving
n
Kom je ons ook een?
ge
en
br
je
bezoek

Onopgemerkte Schatten
Enkhuizen, Venedie 6, Enkhuizen
Vlakbij fietsknooppunt 
Deze inspirerende Concept Store
is een dagbestedingslocatie voor
mensen met een beperking.
Er is ook een leuke binnentuin.

Pand 12 in Hoorn, Breed 22-24,
Hoorn | Vlakbij fietsknooppunt 
In het centrum van Hoorn vind je
kadowinkel Pand 12. Er worden
superleuke artikelen verkocht die
gemaakt worden door mensen
met een beperking.

Fietsroute

45 km

 -Venedie----------------

Bijzondere mensen

Leuke producten

Unieke plekken

Op zoek naar: leuke markten en evenementen? Een adresje om
gezellige te lunchen of dineren? Vintage spullen of hebbedingetjes? Wandel- en fietsroutes? Een unieke locatie voor een feestje?
Workshops? Activiteiten en tips voor kids? Bezoek onze website!

-Venedie

Deze fietsroute voert je voor een groot deel langs de IJsselmeerkust, en door de historische centra van Hoorn en Enkhuizen.
Op de terugweg ontdek je het gevarieerde achterland.
Pittoreske dorpjes liggen hier verborgen.
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De routes zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Indien er toch sprake is van
een foutje, laat ons dit weten via: contact@bijzonderleukplekken.nl Niets uit dit boekje mag
overgenomen worden, zonder toestemming van Bijzonder Leuke Plekken.
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