Wandelroute – Gestold water – Noord-Holland – DR 2010.01
Deze Op Verkenning beschrijft een ca. 15 km lange lijnwandeling vanaf halte
Ooms in het bij Hoorn liggende Scharwoude naar Avenhorn, haltes Het Hoog en
Kolblei. De wandeling doet Bezoekerscentrum De Breek aan met de gelijknamige
molen en Wandelcafé Les Deux Ponts. De verdeling verhard/ onverhard is
afhankelijk of u:
a. tussen Scharwoude en De Breek boven- of onderlangs de dijk wandelt, en
b. tussen Beets en Les Deux Ponts al dan niet door de weilanden gaat (kerkpad
Beets – Oudendijk).
Bij aanhoudend regenweer is wandelen over verharde wegen aan te bevelen.
Openbaar vervoer naar Scharwoude (halte Ooms) en van Avenhorn
(haltes Het Hoog en Kolblei)
Raadpleeg voor uw reis per trein en bus www.9292ov.nl. Met ingang van 13
december 2009 is lijn 161 Connexxion komen te vervallen. Lijn 127 Hoorn –
Alkmaar bedient nu 1x per uur halte Kolblei. Op werkdagen en vroege uren in
het weekeinde kunt u ook gebruik maken van halte Het Hoog. Deze ligt op een
kortere afstand van wandelcafé Les Deux Ponts.
Wandelroute
1. Loop na de bus te zijn uitgestapt in de richting van de dijk en ga RA,
IJsselmeerdijk. U hebt de keuze om het graspad over de kruin van de dijk te
nemen (wit/rode markering van het Friese Kustpad) of de smalle, rustige
asfaltweg aan de binnenvoet van de dijk.
2. De IJsselmeerdijk komt uit op een smalle asfaltweg langs de
Beemsteruitwatering. Hier gaat u LA. De polder aan uw linkerhand is de in de
wintermaanden vrij toegankelijke Rietkoog. Vlak voor de weg naar rechts
draait begint een graspad richting de waterlijn.
3. Wandel met de weg mee door Schardam en passeer de sluisjes in de
Beemsteruitwatering en de Korsloot. Houdt op de driesprong links aan,
IJsselmeerdijk. Vanaf hier kunt u weer kiezen voor een wandeling over het
graspad of asfaltweg.
4. Negeer na de Koogbraak te zijn gepasseerd de weg door Etersheim. Kort
daarna buigt de IJsselmeerdijk naar links om dichter aan het Markermeer te
komen.
5. Neem ter hoogte van de Brekermolen het pad dat van de dijk naar het
bezoekerscentrum De Breek loopt. Loop via het pad tussen molen en
bezoekerscentrum via de Etersheimerdwarsweg richting Etersheim.
6. Ga op de T-splitsing LA, Oosteinde. Negeer alle zijwegen tot u de provinciale
weg Edam – Hoorn (N247) bereikt. U kruist daarbij ook de spoorlijn
Amsterdam – Hoorn – Enkhuizen.
7. Steek de provinciale weg over en ga daarna RA; deze parallelweg heet
Sluisweg. Negeer bij de rotonde de Oostdijk (brug) naar links. Blijf links van
de rotonde, Hoornse Jaagweg.

8. Volg de Hoornse Jaagweg tot u bij een fietspad komt. Ga hier LA; Beetsdijkje.
9. Het Beetsdijkje wordt na verloop van tijd een smal fietspad en lijkt op het
dijklichaam van de A7 dood te lopen. Bij het bereiken van de A7 buigt het
fietspad naar rechts. Ga bij het bereiken van de Korsloot LA, onderdoorgang
A7.
10. Een boerderij aan de Korsloot doet het smalle pad naar links en kort daarna
naar rechts buigen.
11. Ga op de driesprong RA en na de bolle brug over de Korsloot LA; Beets.
Houdt het water steeds links van u.
12. Enkele honderden meters voorbij de ijsbaan bereikt u het Kerkpad Beets –
Oudendijk. Hier beslist u of u deze weg (Beets) vervolgt en linksom de
Beetskoogpolder wandelt, met links de Beemsterringvaart en rechts het dorp
en later de graslanden. Of u neemt het kerkpad; ga dan RA.
13. Als u voor de laatste optie kiest. Ogenschijnlijk kunt u verder lopen in het
verlengde van dit aanvankelijk duidelijke pad. Doe dat niet en ga bij een hek
met een pijl of vergelijkbare markering naar links.
14. U passeert een reeks dammen met hekken die al dan niet open staan.
Aanvankelijk steeds RD en later RA. Koers over de gemarkeerde dammen
richting het oranje pannendak van Les Deux Ponts.
15. Het onverharde kerkpad komt uit op het geasfalteerde Beetskoogkade. Ga
hier LA en aan het eind RA de brug over en houdt links aan, Slimdijk met
wandelcafé Les Deux Ponts.
16. Voor halte Het Hoog loopt u vanaf het wandelcafé via de Slimdijk naar een
T-splitsing, LA, Kathoek. Kruis de N243 en bereik via een slinger Het Hoog,
waar lijn 127 Connexxion stopt.
17. Op tijden dat lijn 127 deze halte niet (meer) aandoet wandelt u verder naar
halte Kolblei. Negeer de zijwegen en loop RD, West. Ga op de 4-sprong bij het
partycentrum opnieuw RD. Volg opnieuw het West en ongeveer 300m
verderop ligt halte Kolblei.
LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor.
Horeca
Horecagelegenheden: het in het artikel besproken Bezoekerscentrum De Breek
en wandelcafé Les Deux Ponts. U kunt ook terecht in Oosthuizen en in Hoorn.
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