
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. 

Een aantal van deze plekken zijn tevens sociale 
ondernemingen;  Bijzonder Leuke Plekken.  
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.
Bijzonder Leuke Plekken: een unieke beleving die je niet 
snel meer vergeet. 
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FIETSROUTE 

De fietsroute 
De fietsroute maakt gebruik van fietsknooppunten. Er zijn verschillende fietskaarten waarop de fietsknooppunten  

staan aangegeven. Dit is de volgorde van de fietsroute:

‘Rondje Geluk’

Ga naar www.bijzonderleukeplekken.nl     | Volg ons via  

31 km



Wideloe (Loet 31, Schagen) 
In deze bijzondere winkel 
verkopen mensen met een 
beperking eigen gemaakte 
producten. Het gaat veelal om 
artikelen die in en rond het 
huis. Het is mogelijk om een 
rondleiding door de werkplaats 
te krijgen.  

Muziektuin (Loet 10, Schagen) 
De Muziektuin is van oudsher 
een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. In dit verscholen 
stadspark hoor je de muziek van 
de stilte. Op zomerzondagen 
wordt het omgetoverd in een 
échte muziektuin met optredens 
en concerten.

Kerkje Valkkoog 
(Valkkogerweg 39, Valkkoog)
Valkkoog heeft een rijke 
geschiedenis. Het dorp bestond 
al in de 13de eeuw. Het hart 
van het dorp is het laatgotische 
kerkje (16de eeuw). Het 
wordt actief gebruikt voor 
dorpsbijeenkomsten, exposities, 
concerten, huwelijken en 
uitvaarten. 

Duinen van Sint 
Maartenszee (de 
Burgemeester Breebaartweg, 
Sint Maartenszee) 
De duinen vormen met hun oude 
zeerepen, stuifdijken, bossen, 
duinvalleien en een duinmeertje 
een heel bijzondere biotoop. 
De kuststrook tussen Den 
Helder en Sint Maartenszee telt 
bovendien de meeste zonuren 
van Nederland.

Panoramaduin (Strandweg 
1, Petten) 
Dit zijn de breedste en hoogste 
duinen van Nederland. Het 
strand en de duinen zijn in 
2016 aangelegd om de kust 
verder te versterken. Het is een 
nieuwe aanpak: niet meer beton 
en steen, maar de vloeiende 
zachtheid van het zand moet ons 
beschermen tegen de zee. 

Kerkje van Eenigenburg 
(Surmerhuizerweg 28, 
Eenigenburg) 
Het kleine dorp Eenigenburg 
(13de eeuw) heeft een rijke 
geschiedenis. Het lieflijke kerkje 
(1792) is gebouwd op een terp 
die waarschijnlijk in de 14de 
eeuw is aangelegd. Het was een 
vluchtpunt voor het stijgende 
water. In de kerk zijn vaak 
concerten en klinkt een uniek 
orgel (1876).
 

Park & Woon- en 
werkgemeenschap 
Midgard (Oostwal 
21,Tuitjenhorn)
De Koperen Koning is een 
gezellige winkel en een warm 
theehuis. Het is de open 
poort van de unieke woon- en 
werkgemeenschap Midgard, 
waar meer dan honderd 
jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking wonen, naar 
school gaan, werken en een 
bloeiend gemeenschapsleven 
onderhouden. Ontdek de plek, 
de mensen en hun verhalen. 

‘t Rijpje bij Stroet
Typisch lintdorp met veel 
charmante huizen.

Molen De Groenvelder 
(Groenveldsdijk 12,Groenveld)
De Groenvelder Molen is een 
van de oudste poldermolens. 
Hij staat hier mooi in het open 
landschap. Heel bijzonder is zijn 
kleine broertje er vlak naast. 
Zie jij de verschillen tussen de 
grote en de kleine molen? Zou 
je de molens kunnen tekenen of 
schetsen? Probeer het eens.
 

Informatie over de Geluksplekken

De Geluksplekken 
 START  Geluksplek  Wideloe / Skager AC Schagen  
(Loet 31 in Schagen) & Muziektuin (Loet 10)  
Start bij Wideloe, dan met de fiets aan de hand naar  
de Muziektuin (vlakbij fietsknooppunt 4) 
 
Via fietsknooppunt  
Let op: bij dit knooppunt zie je het kerkje, daar even  
naar toe fietsen, en dan weer terug naar het knooppunt. 
Dit is een paar honderd meter in totaal. 
 

 Geluksplek  Kerkje Valkkoog (Valkkogerweg 39  
in Valkoog) 
 
Via fietsknooppunt 4–4–– door de duinen van 
Sint Maartenszee langs het strand naar knooppunt   
in Petten
 

 Geluksplek  Duinen van Sint Maartenszee  
(vlakbij knooppunt )

 Geluksplek Het Rijk van de dromende Dijk in Petten  
(vlakbij knooppunt ) 

Via knooppunten: –––4–––4–
Eventueel nog naar geluksplek: Doorkijk van de stolp-
brug / tegenover kerkje, dit is maar een paar honderd 
meter van de fietsroute (vlakbij knooppunt ) 

 Geluksplekken  Kerkje van Eenigenburg  
(knooppunt 4) en Midgard (knooppunt )

Via knooppunten:  (Stroe ‘t Rijpje, en   
(Kerkje Valkkoog) 

 Geluksplekken  ‘t Rijpje bij Stroet, Groenveld  
en Molen De Groenvelder
 
En daarna terug naar Schagen, via dezelfde weg, 
knooppunt 4 

Ga naar www.bijzonderleukeplekken.nl     | Volg ons via  
Op zoek naar: wandel- en fietsroutes, gezellige lunchroom of restaurant, leuke activiteiten en evenementen, tips voor kids of funshoppen?


