
 
 
Routewijzigingen Westfriese Omringdijk (1e druk 2020) 
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13 | 5 | 01 t/m 
15 | 8 | 02 

heen De route tussen Scharwoude en Schardam is tijdelijk 
geblokkeerd wegens werkzaamheden.  

Vervang de volgende tekst: “U passeert bij kp93 
Scharwoude, (…) t/m (…) linksaf de brug over. U komt 
op (…)”  

Nieuwe tekst: Bij kp93 rechtsaf Scharwoude in, u passeert de 
spoorwegovergang en gaat bij de rotonde N247 rechts het 
fietstunneltje in. Daarna rechtsaf richting Grosthuizen. Na ongeveer 2,5 
km naar links bij fietsknooppunt 15. U loopt dan op een mooi half 
verhard fietspad door de weilanden naar Oudendijk. Hier rechtsaf 
richting café Les Deux Ponts en even daarvoor linksaf de brug over. U 
komt op de Noorddijk(…)   

Tracering 15 jan 
2021 

19 | 1 t/m 4 | 03 heen De houten brug over de Beemsterringvaart is 
afgesloten. 

Vervang de volgende tekst: “Grote weg oversteken 
en langs (…) t/m (…) Na circa 80 m bocht naar links 
volgen en 4 km rechtdoor (…)” 

Nieuwe tekst: Grote weg oversteken en bij kp4 rechtsaf fietspad volgen 
met bocht naar links. Rechtdoor via Kathoek en Het Hoog, linksaf 
Walingsdijk volgen tot brug aan linkerhand. Deze brug oversteken, 
rechtsaf en 4 km rechtdoor (…). 

Tracering  18 mrt 
2021 

79 | 6 | 29 t/m 
83 | 1 | 30 

heen De Route is hier definitief verlegd naar een onverhard 
pad langs de waterlijn. 

Vervang de volgende tekst: “Ruim 1 km verder 
bereikt u de zijweg ’t Wuiver (30)… Bij ’t Wuiver (30) 
rechtdoor, Zuiderdijk.” 

Nieuwe tekst: Iets voorbij dijkpaal 112 is aan de IJsselmeerkant een 
mogelijkheid om onderlangs de dijk onverhard verder te lopen. Ga hier 
de dijk af en vervolg de route langs de waterlijn. Na ongeveer 1 km 
begint kaart 30 bij ’t Wuiver (zijweg boven op de dijk). Doorlopen langs 
een parkeerplaats bij een strandje. Hier gaat u naar rechts en loopt 
langs de voet van de dijk verder. Na het haventje weer terug langs de 
waterlijn om de route te vervolgen. Bij dijkpaal 130 de route over de 
Zuiderdijk vervolgen. 

Tracering 15 okt 
2022 
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15 | 2 | 02 t/m 
13 | 9 | 01 

terug De route tussen Schardam en Scharwoude is tijdelijk 
geblokkeerd wegens werkzaamheden.  

Vervang de volgende tekst: “(…) bij Y6702/3 en kp7 
linksaf brug over (…) t/m (…) U passeert 
Scharwoude (kp93); (…)” 

Nieuwe tekst: Ga over de brug bij Les Deux Ponts rechtsaf (Dorpstraat). 
Ongeveer 1 km half verhard fietspad links de weilanden richting 
Grosthuizen. In Grosthuizen rechtsaf bij fietsknooppunt 15. Neem na 
ongeveer 2,5 km aan de linkerkant bij de rotonde N247 het fietstunneltje, 
hierna rechtsaf en direct linksaf Scharwoude in. De spoorwegovergang 
over en bij T-kruising rechtdoor met trap omhoog de dijk op. Bij kp93 
linksaf; (…) 

Tracering 15 jan 
2021 

19 | 10 t/m 13 | 03 terug De houten brug over de Beemsterringvaart is 
afgesloten. 

Vervang de volgende tekst: “Aan eind bocht naar 
rechts (…) t/m (…) bereikt u de verkeersweg N243, 
punt (03). Deze oversteken en rechtdoor.” 

Nieuwe tekst: Na huisnr. 4 linksaf over de brug ri. Averhorn en daarna 
rechtsaf, Walingsdijk. U loopt Averhorn in. Eerste straat rechtsaf, Het 
Hoog en Kathoek, rechtsaf het linker fietspad op. Dit omhoog met bocht 
naar rechts volgen tot kp4. Linksaf N243 oversteken, punt (03) en 
rechtdoor.  

Tracering 18 mrt 
2021 

83 | 8 | 30 t/m 
79 | 7 | 29 

terug De Route is hier definitief verlegd naar een 
onverhard pad langs de waterlijn. 

Vervang de volgende tekst: “Vervolgens bereikt u na 
2.5 km de zijweg ’t Wuiver (30)…(30) Bij ’t Wuiver 
rechtdoor , Zuiderdijk. Na ruim 1 km,” 

Nieuwe tekst: Ga ter hoogte van dijkpaal 130 van de verharde dijk af en 
vervolg de route langs de waterlijn. Na ongeveer 500 meter, bij een 
haventje naar links, langs de voet van de dijk verder. Na de parkeerplaats 
terug naar de waterlijn om de route te vervolgen. Na ongeveer 100 m 
begint kaart 29 bij ’t Wuiver (zijweg boven op de dijk). Kort voor dijkpaal 
112 gaat u weer de verharde dijk op, 

Tracering 15 okt 
2022 

 


