Routewijzigingen Zuiderzeepad (5e druk 2017)
Algemene Opmerking (pagina 30 t/m 44, kaart 8 t/m 13):
Wandelaars lopen tussen Monnickendam en Scharwoude grote delen op de dijk. In de periode tussen juli en september/oktober kan de begroeiing soms hoog staan met gras, netels en distels
en dan is er soms geen doorkomen aan. Zeker als de route minder belopen wordt en de pachter of Staatsbosbeheer nog niet gemaaid heeft. Dat doen ze meestal na het einde van het
vogelbroedseizoen en daarvoor niet. Soms staat er vee op de dijk en dan kan de route wel belopen worden. Bij erg hoge begroeiing op de hoofdroute kan op sommige stukken gebruik worden
gemaakt van de alternatieve route (de route tijdens het broedseizoen). Maar soms moet op de verharde weg onder aan de dijk gelopen worden. Voor de markeerders van Wandelnet is het
niet mogelijk om met alle pachters of beheerders afspraken te maken over het maaien van de route op de dijk.
Pagina/Regel/Kaart Richting

Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

22 | 01 | 04

Alternatieve route: Volg voor Oosterleek (tussen de dijkpalen 112 en
110) de geel rode stickers van de Westfriese Omringdijk.

Tussen de dijkpalen 112 en 110 gaat u links door middel van Alterna24 mei
een overstapje en trap de dijk af. Daarna gaat u een bruggetje tieve route 2021
over naar een weiland. Loop door het gras met een sloot
rechts van u. Aan het eind weer een bruggetje over en
rechtsaf door Oosterleek. Weg vervolgen en aan het eind op
de dijk linksaf richting Enkhuizen.

terug

24 | 01 | 05

heen

26 | 05 | 06

heen

Alternatieve route: Volg vanaf regel 1, kp 46 de geel rode stickers van
de Westfriese Omringdijk, tot kp38.

Melding: De route loopt niet meer langs de jachthaven, maar door het
park en daardoor gelijk met het streekpad Westfriese Omringdijk.
Tekst regel 5-6 vervalt “Einde rechtsaf en linksom de jachthaven langs.
Op kruising linksaf, Binnenluiendijk”

Categorie

Datum

Dijk vervolgen. In Schellinkhout (kp 46) het dorp in,
Dorpsweg. 1 km verder, na huisnr 120 en kp 41 linksaf, de
Laan. Langs de kerk de dijk op (kp42) en weer af naar infozuil
Alterna24 mei
met kp43. 40 m verder naar kp 44 en rechtsaf, over lage
tieve
route
graskade naar een metalen hek. Deze passeren en over de
2021
graskade wandelt u rond het poldertje Binnen-Uiterdijk. U
komt uit bij de Grote Molen (kp38). Daar scherp linksaf en
opnieuw over de Zuiderdijk. Deze wordt na 300 meter
Schellinkhouterdijk.
Tekst wijzigen in: Bij de bankjes gaat u rechtsaf. Op de
volgende kruising linksaf en met de jachthaven aan de
linkerhand richting de bebouwing. Daarna linksaf
Binnenluiendijk.

Tracering

02 sept
2019
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26 | 02 | 06

terug

26 | 09 | 06

terug

Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Alternatieve route: Volg vanaf regel 2, kp 38, de geel rode stickers van
de Westfriese Omringdijk, tot kp 41.

Nu de dijk 2,2 km volgen: wordt Zuiderdijk. Bij Grote Molen
en gemaal Schellinkhout (kp38) scherp rechtsaf de dijk af.
24 mei
Volg lage graskade om het poldertje Binnen-Uiterdijk. Passeer Alterna2021
een hek en loop langs kp44. Hier linksaf, daarna bij een
Tieve route
infozuil (kp43) de Zuiderdijk op (kp42) en af en na kp41
rechtsaf. Volg vanaf kp41 rechtsaf de Dorpsweg.

Melding: De route loopt niet meer langs de jachthaven, maar door het
park en daardoor gelijk met het streekpad Westrfriese Omringdijk.

Tekst wijzigen in: In park rechtsaf en rechtdoor tot aan het
water. Daar linksaf en consequent de paden langs de oever
van de buitenhaven en het Hoornse Hop volgen.

Tekst regel 9-10 vervalt “In park rechtsaf en op splitsing rechtsaf, pad
achter de werf volgen. Einde linksaf en consequent...”
29 - 45

31 - 37

heen
en
terug

31 | - | 08

heen

Categorie

Tracering

Datum

02 sept
2019

Op het traject Hoorn - Monnickendam zijn honden niet toegestaan op
het grootste deel van de onverharde dijk (ivm schapen op de dijk).

08 sep
2017

Tussen Hoorn en Monnickendam kan de toegankelijkheid van de dijk
tijdelijk gewijzigd zijn in verband met werkzaamheden voor de
dijkversterking (tot april 2023). Het wandelpad op de dijk kan dan voor
lange tijd niet toegankelijk zijn. Wandelaars moeten er rekening mee
houden dat ze op dit traject dan veel op het asfalt moeten lopen en er
geen uitzicht is op het Markermeer.

2 april
2021

In verband met dijkwerkzaamheden is er tot nader order sprake van
een wijziging. Volledige tekst wijzigen in:

(08) In Scharwoude bij kp 93 rechtsaf de dijk af en
Tracering
Scharwoude in. Steek de spoorlijn over en ga aan het einde
van het dorp bij de rotonde linksaf (kp 95) over de
parallelweg langs de N247 (Zesstedenweg). Loop door tot aan
de eerste afslag naar links bij de vaart (Dorpsweg). Steek de
spoorlijn over en ga bij de eerste brug aan de recherhand
(kp51) rechtsaf de brug over en gelijk linksaf richting
Schardam. Volg deze weg met een bocht naar rechts tot de

18 febr
2021
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Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

kruising bij de kerk in Schardam. Hier (kp2) linksaf over een
bruggetje en na de kerk (kp 11) rechtsaf, Sluisje van Schardam
(09) met banpaal passeren.
35 |01- 14| 09

heen

In verband met dijkwerkzaamheden is er sprake van een wijziging tot
eind 2022. Vervang de volgende tekst”: (09) Voorbij camping 'Voor
Anker’ (…) t/m (…) naar de weg door Warder. (10)”
De afstand Hoorn – Warner is door de wijzigingen 14,7 km i.p.v. 12,5
km.

35 | 01-12 | 09

terug

In verband met dijkwerkzaamheden is er sprake van een wijziging tot
eind 2022. Vervang de volgende tekst: (10) Grasdijk vervolgen, (…) t/m
(…) Sluisje van Schardam (09) passeren.”
De afstand Warner – Hoorn is door de wijziging 14,7 km i.p.v. 12,5 km.

50 | - | 15

heen

Let op: Werkzaamheden. Tot eind april 2023 is de route tussen
Dijkeinde en Durgerdam (kaart 15 en 16) gewijzigd in verband met
werkzaamheden voor de dijkversterking. Vanaf Dijkeinde/Zuiderwoude
tot Durgerdam en v.v. wordt de route van het Trekvogelpad gevolgd.
Uitdam en Holysloot zijn niet bereikbaar.
Tekst wijzigen in:

(09) Voorbij camping 'Voor Anker’ vervolgt u de grasdijk. Na Tracering
verlaten van Schardam bij kp 13 rechtdoor Hogermeerdijk.
Indien mogelijk grasdijk volgen. In Etersheim rechtsaf richting
Oosthuizen. Bij kp 17 rechtdoor. Bij kp 19 rechtsaf Oosteinde
richting Oosthuizen. In Oosthuizen over de spoorlijn en bij kp
50 linksaf Warderweg richting Edam, Volendam en Warder.
Alsmaar rechtdoor door Warder en alle zijwegen negeren.
Ongeveer 3,3 km verder bij de IJsselmeerdijk rechtsaf richting
Edam. Indien mogelijk graskruin van de dijk volgen (10).

6 juli
2022

(10) Ter hoogte van Warder linksaf de dijk verlaten richting
Tracering
Oosthuizen. Alsmaar rechtdoor, ongeveer 3,3 km, door
Warder en alle zijwegen negeren. Kort voor Oosthuizen over
de spoorlijn en in Oosthuizen bij kp 50 rechtsaf. In Etersheim
bij kp 19 linksaf. Bij kp 17 rechtdoor en bij kp 14 (einde
Etersheim) linksaf richting Schardam. Indien mogelijk de
grasdijk van de IJsselmeerdijk volgen. Sluisje van Schardam (9)
passeren.

6 juli
2022

(15) Rechtdoor Dijkeinde vervolgen. Na de bocht naar rechts Tracering
loopt u door het dorp Zuiderwoude. Einde Dorpsstraat linksaf,
Aandammergouw. Bij de kerk gaat u de ophaalbrug over en
volgt de Aandammergouw. Na 800 m (knooppunt 81)
rechtsaf, Aandammergouw blijven volgen richting Ransdorp.
Na Aandammerbrug, bij Y-17867 (knooppunt 86), linksaf
verder richting Ransdorp (16).

5 okt
2020
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Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

50 | - | 15

Let op: Werkzaamheden. Tot eind april 2023 is de route tussen
Durgerdam en Dijkeinde (kaart 16 en 15) gewijzigd in verband met
werkzaamheden voor de dijkversterking. Vanaf Durgerdam tot
Dijkeinde/Zuiderwoude en v.v. wordt de route van het Trekvogelpad
gevolgd. Holysloot en Uitdam zijn niet bereikbaar.

(16) Bij Y-17867 rechtsaf, richting Zuiderwoude. Bij Y-17877 Tracering
(knooppunt 81) linksaf richting Zuiderwoude,
Aandammergouw. In Zuiderwoude bij de kerk rechtsaf,
Dorpsstraat. Volg de weg tot het eind van het dorp. Hier met
de bocht mee naar links, Dijkeinde. Na circa 1 km bereikt u
(15).

5 okt

(16) Bij knooppunt 87 rechtdoor. Poppendammergauw ruim 3 Tracering
kilometer blijven volgen en langs hoeve Poppendam (links).
Aan einde Poppendammergouw bji Y-17875 (knooppunt 92)
linksaf, richting Ransdorp. Weg volgen door haakse bochten.
Bij Y-17874 rechtdoor. Bij Y-17869 rechtsaf, Ransdorp in. Aan
einde dorp, bij Y-17867 linksaf, Durgerdammergouw. Bij
knooppunt 95 rechtdoor. Einde weg, bij Y-12025 rechtsaf,
Durgerdam in (17).

5 okt
2020

Einde van het dorp bij handwijzer linksaf
(Durgerdammergouw). Bij knooppunt 95 rechtdoor. Weg
blijven volgen. Vóór wit bruggetje rechtsaf, Ransdorp in.
Einde dorp linksaf, Nieuwe Gouw. Weg volgen door haakse
bochten. Bij Y-17875 (knooppunt 92) rechtsaf,
Poppendammergouw. Langs hoeve Poppendam (rechts). Bij
knooppunt 87 rechtdoor (16).

Tracering

5 okt
2020

Horeca

7 okt
2019

terug

Tekst wijzigen in:
51 | - | 16

heen

Let op: Werkzaamheden. Tot eind april 2023 is de route tussen
Dijkeinde en Durgerdam (kaart 15 en 16) gewijzigd in verband met
werkzaamheden voor de dijkversterking. Vanaf Dijkeinde/Zuiderwoude
tot Durgerdam en v.v. wordt de route van het Trekvogelpad gevolgd.
Uitdam en Holysloot zijn niet bereikbaar.
Tekst wijzigen in:

51 | - | 16

terug

Let op: Werkzaamheden. Tot eind april 2023 is de route tussen
Durgerdam en Dijkeinde (kaart 16 en 15) gewijzigd in verband met
werkzaamheden voor de dijkversterking. Vanaf Durgerdam tot
Dijkeinde/Zuiderwoude en v.v. wordt de route van het Trekvogelpad
gevolgd.
Holysloot en Uitdam zijn niet bereikbaar.

Categorie

Datum

2020

Tekst wijzigen in:
52 | 00 | 16

57|01|18

Melding horeca: De B&B “Bed en brood in Holysloot” is gesloten.

heen

Tekst vanaf “U volgt de Nieuwendammerdijk …..Nieuwendammerkade” U volgt de Nieuwendammerdijk richting Centrum. Na 1 km
Tracering
vervangen door:
passeert u een sluisje. 150 m voorbij de kerk, bij huisnummer
183A, linksaf, Nieuwendammerkade.

23 nov
2019
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Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

73 | 14 | 25

heen

Tekst vervangen: "Klaphek door en linksaf, Schelpenfietspad.
Uitzichtpunt passeren.” vervangen door:

Bij eerste kruising van zandpaden links richting Uitzichtpunt
Tafelberg. Daar op schelpenfietspad linksaf.

Tracering

30 nov
2020

73 | 12 | 25

terug

Tekst vanaf “U passeert uitzichtpunt. …..... t/m .....en rechts aanhouden, Bij Uitzichtpunt Tafelberg schuin rechtsaf. Bij eerste kruising
pad over de hei.” vervangen in:
van zandpaden rechtsaf. Pad over de hei volgen.

Tracering

30 nov
2020

77 | 14 | 26

heen

Het kantoor van de Rabobank is gesloten. Vervang de volgende tekst:
”Bij de Rabobank gaat u rechtsaf, Braadkamp.”

Op plein bij winkels rechtsaf, Braamkamp.

Tracering

30 nov
2021

Dienstregeling voor alternatief met pont.

Maart en oktober: 7.00 - 9.30 en 13.00 - 18.00 uur

Tracering

7 okt

79 | 00 | 27

April en september: 6.30 - 20.00 uur

2019

Mei t/m augustus: 6.30 - 21.00 uur
November t/m februari: gesloten
Hele jaar: zondag gesloten
79 | 00 | 27

79 | 06 | 27

79 | 01 | 27

heen

terug

Advies voor wandelaars met hond.

De dijken aan beide zijden langs de Eem zijn gedeeltelijk
Tracering
verboden voor honden. De alternatieve routes lopen over de
polderwegen en fietspaden en zijn gemarkeerd als variant.

Let op: Mogelijk opdringerige paarden in het weiland. De eigenaar van
de paarden geeft aan dat de paarden niet gevaarlijk zijn maar bedelen
om een suikerklontje of koekje (van km 146,5 t/m 148). Alternatieve
route vanaf “Na 1 kilometer houdt u even voor de boerderij links aan
…..Linksaf Eemdijk in”

U loopt verder naast de weg richting Eemdijk. Bij dijkhuisjes
aan de linkerkant de route weer oppakken.

Let op: Mogelijk opdringerige paarden in het weiland.

U volgt de weg richting Baarn. Na het laatste dijkhuis naast de Tracering
weg blijven lopen. Na ca. 2 km, na de huizen aan de
rechterkant van de weg, kunt u rechts het fietspad op en
vervolgt u de route langs het jaagpad.

06 okt
2018

Tracering i 16 jan
2020

16 jan
2020
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Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

93 | 01 | 34

terug

tot aan zandkampweg

Met de hond rechtdoor alternatieve route

Tracering

06 okt
2018

93 | 11 | 33

terug

Tekst vanaf “Na het water water rechtsaf en daarna linksaf.....na een
weiland tweemaal rechts aanhouden.”

Na het water rechtsaf en pad langs het water blijven volgen Tracering
tot het fietspad langs de Vanenburgerallee. Daar linksaf tot de
passkruising met de Zuiderzeestraat.

5 nov

Tekst vanaf “Op de kruising Kuiterweg met Zuiderzeestraatweg/Vananburgerallee schuin oversteken …. Over landgoed Vanenburg
noordwaarts.” vervangen door:

Op de kruising Kuiterweg met Zuiderzeestraatweg/Vanenburgerallee schuin oversteken en de route van het
Klompenpad vervolgen via het fietspad langs de
Vanenburgerallee en vervolgens voor Vanenburg rechtsaf.
Volg over het landgoed de markering van het klompenpad
(Hoeverveldpad)…..

5 nov

93 | 01 | 33

heen

Tracering

2019

2019

Vanaf de kruising Vanenburgerallee/Zuiderzeestraatweg
markering “naar station” volgen voor route naar station.
93 | 15 | 33

heen

na de hoogspanningskabels

Met de hond rechtdoor alternatieve route.

Tracering

06 okt
2018

97 | 05 | 34

heen

De route is gewijzigd. Vervang de volgende tekst: “Daar rechtsaf en
direct links het smalle pad in.”

Daar rechtsaf en bij KP E16 linksaf tot KP E14. Hier rechtsaf.

Tracering

06 mei
2022

97 | 11-14 | 34

heen

De route is gewijzigd. Vervang de volgende tekst: “Groene Allee volgen Vanaf Groene Allee voor de school rechtsaf, route volgen
(…) t/m (…) Enckerkamp in.”
door parkje en Groene Allee (loopt rond) op de Enckerkamp
rechtsaf.

Tracering

19 apr
2022

97 | 16 | 34

heen

In het gebouw "De oude school” aan de Witteland is een restaurant
gevestigd.

Horeca

19 apr
2022

97 | 03 | 34

terug

In het gebouw “De oude school” aan de Witteland is een restaurant
gevestigd.

Horeca

19 apr
2022
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Melding/te vervangen tekst

Categorie

Datum

97 | 04-06 | 34

terug

De route is gewijzigd. Vervang de volgende tekst: “Rechtsaf Enckerkamp Rechtsaf de Enckerkamp in langs de supermarkt. Bij Groene Tracering
in (…) t/m (…) linksaf Groene Allee op.”
Allee linksaf, parkje door en om de school heen. Aan het eind
linksaf de Groene Allee in.

19 apr
2022

97 | 11 | 34

terug

De route is gewijzigd. Vervang de volgende tekst: “Markering

Tracerng

06 mei
2022

Tracering

1 mrt
2022

Aan het eind van het fietspad gemarkeerde route volgen door Tracering
park naar de fiets/voetgangersbrug over de A28.

16 jan

Tekst vanaf: “, tot kruising met Tubadreef. ….. schuin links, voetpad op” … over de brug over de A28. De gemarkeerde route door het Tracering
vervalt. Vervangen door:
park volgen.

16 jan
2020

100 | - | 36

De route van het Zuiderzeepad door Harderwijk is opgenomen in de
wegwijzers van de gemeente ! Let op de tekst op de donkere
wegwijzers

12 feb
2019

100 | - | 36

Koffie bij kilometerpunt 193 vervalt. De cafetaria is opgeheven.

klompenpad Pelserpad volgen.”
98 | - | 35

99 | 03 | 35

99 | 10 | 36

101 | 17 | 36

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Markering klompenpad Pelserpad volgen, via KP E14 en KP
E16.

De route van het Zuiderzeepad door Harderwijk is opgenomen in de
wegwijzers van de gemeente. Let op de tekst op de donkere
wegwijzers. De route tussen km 187 en km 189 is nu gemarkeerd via de
palen van het wandelnetwerk Veluwe. Je kunt echter ook gebruik
maken van het nieuw aangelegde wandelpad dat langs het fietspad is
gerealiseerd.
heen

terug

heen

Tekst vanaf “Aan het eind van het fietspad..... fiets- en voetpad op.”
vervalt. Vervangen door:

Het fietspad blijven volgen tot aan de snackbar en daar rechtsaf
(Kruisweg) vervagen door:

Tracering

2020

14 mei
2019
Het fietspad blijven volgen tot aan Kruisweg, daar rechtsaf.

Tracering

12 febr
2019
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Melding/te vervangen tekst

101 |07-19| 36

heen

Het bruggetje bij de molen wordt vervangen. Vervang de volgende
Rechtsaf en aan het eind van de Boulevard de brug over. Na Tracering
tekst: “Rechtsaf en vervolgens weer rechtsaf (…) t/m (…) Vischafslag en de brug rechtsaf het voetpad langs de Haven volgen, langs de
rechtsaf langs de molen.”
Vischafslag en langs de molen.”

1 mrt
2022

101 | 07 | 37

terug

In de zin “Waar de weg bij een cafetaria uitkomt op de
Zuiderzeestraatweg, linksaf” vervalt “bij een cafetaria".

14 mei
2019

101 |15-18 | 36

terug

Het bruggetje bij de molen wordt vervangen. Vervang de volgende
tekst: “De Zeestraat volgen en de Havenkade (…) t/m (…) daarna op de
Strandboulevard linksaf.”

115 | - | 43

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Tracering

De Zeestraat volgen en de Havenkade oversteken, langs de
Tracering
molen. Na de Vischafslag rechtdoor, het voetpad langs de
Haven volgen. Aan het eind linksaf de brug over en na de brug
rechtdoor de Boulevard op.

Huize Morren werd gebouwd in 1771. Laatste verbouwing in 1910

Datum

1 mrt
2022

01 jun
2017

117 | 05 | 44

terug

Tekst vanaf “deze gaat over in de Naaldeweg”, vervalt t/m r7 …..’de
wetering volgen.’ Vervangen door:

Na de brug bij kp H52 rechtsaf over de dijk van het
Tracering
Reevediep. Dijk volgen totdat deze een grote bocht naar
rechts maakt. Daar links de dijk af en door grasland naar
betonnen veebrug. Na de brug rechtsaf het schouwpad langs
de wetering volgen. Bij grote drukte is er een alternatief
beschikbaar: Na de brug bij Kp H52 rechtdoor en na ca 100 m
bij kruising rechtsaf de Noordwendigedijk op. Langs
bebouwing en oude gemaal via fietspad de dijk van het
Reevediep op. Dijk volgen totdat deze een grote bocht naar
rechts maakt. Daar links de dijk af en door grasland naar
betonnen veebrug. Na de brug rechtsaf het schouwpad langs
de wetering volgen

06 mei
2019

117 | 05 | 44

heen

Tekst vanaf “ Na de bocht in de wetering” vervalt t/m Drontermeer)’.
Vervangen door:

Na de bocht in de wetering linksaf de betonnen veebrug over. Tracering
Na de brug linksaf en doorlopen tot op de dijk van het
Reevediep. Rechtsaf het pad op de dijk volgen*) en bij Kp H52
linksaf de brug over. Na deze nieuwe brug over het Reevediep
(bypass van de IJssel naar het Drontermeer) rechtsaf en direct

06 mei
2019
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Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

links de trap af. *) Bij grote drukte is er een rustiger
alternatief beschikbaar: vanaf dijk langs het Reevediep bij
splitsing fietspad rechts aanhouden en langs het oude gemaal
via de Noordwendige dijk tot aan de Naaldeweg. Linksaf naar
de brug via Nieuwedijk naar Kp H52. Vervolgens de brug over.
Na deze nieuwe brug over het Reevediep (bypass van de IJssel
naar het Drontermeer rechtsaf en direct links de trap af.
131 | - | 50

De bushalte nabij knooppunt F23 is opgeheven. Op blz. 222 wordt deze
halte Veer Genemuiden genoemd. Daar is echter geen bushalte te
vinden. De dichts bijzijnde bushalte is die bij het "bejaardenhuis" De
Meenthe, zo'n 300 meter lopen.

Openbaar 03 sep
Vervoer
2017

137 | 15 | 53

heen

tussenvoegen na "Stenen trap af*

(geen markering!)

Tracering

17 dec
2018

139 | 01 | 54

heen

Na de brug (kpE11) ….. fietspad op de dijk:vervalt. Vervangen door:

Na de brug (kpE11), linksaf, fietspad volgen onder de brug
door. Verderop na veerooster fietspad op de dijk.

Tracering

18 juni
2020

139 | 04 | 54

terug

Na 4,5 km aan het einde bij kpE11 linksaf, de brug over (54) vervalt.
Vervangen door:

Na 4,5 km, voor de brug, fietspad links volgend onder de brug Tracering
door. Bij kpE11 rechtsaf de brug over.

18 juni
2020

De aanvullende informatie m.b.t. de ‘Veenpolder Oldelamer’ is per
abuis op bladzijde 175 vermeld.

Tracering

11 jan
2022

151 | - | 59

151 | 05 | 59

terug

De volgende tekst krijgt een toevoeging: “pad linksaf schuilhut passeren pad linksaf, na bocht naar rechts schuilhut passeren en
en Scheenepad vervolgen.”
Scheenepad vervolgen.

Tracering

11 jan
2022

155 | 01 | 61

terug

De volgende tekst wordt aangepast: “Einde Holsteinpad links, rechts en Einde Holsteinpad links, rechts en vóór boerderij linksaf,
weer links. Vóórbij boerderij linksaf, schelpenfietspad.”
schelpenfietspad.

Tracering

11 jan
2022

Pagina/Regel/Kaart Richting

Melding/te vervangen tekst

169 - 183 | - | 66 72

Tussen Oudemirdum/Aldemardum en Workum/Warkum loopt de route
voor een groot deel gelijk op met het geel-rood gemarkeerde
Elfstedenpad.

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum
04 mrt
2019

169 | 01 | 66

terug

bladzijde 169 kaart 66 -> eerste regel van tweede tekstblok “linksaf
(Kerkstraat) moet zijn :

“rechtdoor"

Tracering

01 apr
2019

169 | 09 | 66

heen

Laatste regel van de tekst in het eerste tekstblok , 'Direct na de kerk
(KP90) rechtsaf de Fonteinwei' vervangen door

Direct na de kerk (KP90) rechtdoor 'De Alde Buorren’.

Tracering

01 apr
2019

175 | - | 59

186 | 12|74

De aanvullende informatie m.b.t. de ‘Veenpolder Oldelamer’ hoort bij
bladzijde 151, kaart 59.
heen

I.v.m. drukfout vervangen: Aan het eind (bij een boerderij) linksaf een
brede betonweg, Bonjeterperweg volgen.

04 mrt
2019
Vervangen door: Aan het eind (bij een boerderij) rechtsaf

Tracering

2 juli
2020

een brede betonweg, Bonjeterperweg volgen.

186 | 5 | 74

terug

I.v.m. drukfout vervangen: Na 800 m eindigt de weg bij boerderij nr. 33. Vervangen door: Na 800 m eindigt de weg bij boerderij nr. 33. Tracering
Hier rechtsaf, betonpad langs sloot.
Hier linksaf, betonpad langs sloot.

2 juli
2020

188 | 1 | 75

heen

Routewijziging als het museum gesloten is: “Langs de kassa loop u om
de Expositiekerk (kp30) …..Na 1,3 km komt u uit op een asfaltweg bij
een brug (Hennebrege)” vervangen door:

Voor het museum (knooppunt 30) rechtsaf weg volgen en na Tracering
de brug over kanaal linksaf het Kakeshoekpad nemen. Bij
volgende brug links af het Kakeshoekpad vervolgen richting
Makkum. Dit pad volgen tot einde. Einde pad op weg linksaf
(Meerswal). Einde weg rechtsaf Hemmensweg (knooppunt
67) richting Makkum.

2 juli
2020

188 | 6 |75

Terug

Routewijziging als het museum gesloten is: “Na brug (kp24)
(Hennersbrege)

Op de Hemmensweg voor de brug links af (knooppunt 67)
Tracering
(Meerswal) en direct rechtsaf, het Kakenhoekpad. Brug over,
Kakeshoekpad naar rechts volgen. Aan het eind rechts af,
over de brug rechtsaf (Kanaalweg) richting knooppunt 30.

2 juli
2020

Direct links af vervangen door:

Pagina/Regel/Kaart Richting

197 | 12 | 78

heen

Melding/te vervangen tekst

Categorie

Datum

Tracering

13 juni
2021

In verband met de verplaatsing van knooppunt 78 is de route in het
Bij kruising met verhard (fiets)pad rechtdoor over het
Tracering
Robbenoortsbos gewijzigd. Vanaf “Bij kruising met verhard (fietspad)
verharde pad. Alsmaar rechtdoor. Waar het verharde fietspad
rechtdoor het bodpad op”.... t/m ….”Waar het verharde fietspad linksaf linksaf buigt, volgt u het pad rechtdoor richting de dijk.
buigt” vervangen door:

13 juni
2021

In verband met de verplaatsing van knooppunt 78 is de route in het
Robbenoortbos gewijzigd. Vanaf “Ga hier rechtsaf en volg het pad”

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Blijf het pad rechtdoor volgen. Ongeveer 200 meter na kp 78
rechtsaf. Pad volgen tot fietspad.

….t/m …..Na een bruggetje rechtsaf” vervangen door:
197| 7 | 78

terug

193 |

Om gebruik te maken van de bus lijnnr. 9331 dient een uur tevoren
gebeld te worden met 0800 280 2803. De bushalte bij Breezanddijk is
aan de kant van de IJsselmeer, direct bij het viaduct.

194 | - | 77

In verband met de reconstructiewerkzaamheden op de Afsluitdijk is het
fiets- wandelpad over de dijk afgesloten van 1 april 2019 tot 1 april
2022. in dze periode kan door fietsers en wandelaars geen gebruik van
de Afsluitdijk worden gemaakt ! Er wordt gratis gebruik van de
busverbinding aangeboden. De bus rijdt in een uursdienst. Voor
dienstregeling en haltes zie https://www.deafsluitdijk.nl/fietsbusdienstregeling/ In de periode van 3 jaar is niet telkens de hele dijk
gesloten. Kijk voor trajecten die in een bepaalde periode wel
beloopbaar zijn op www.deafsluitdijk.nl Neem voor de veiligheid
tevoren contact op met Loket Afsluitdijk (loket@deafsluitdijk.nl of
0800-6040) om te horen hoe je je route het best kunt plannen.

195 | 01 | 77

terug

In verband met de afsluiting van de parallelweg van Kornwerderzand
naar Cornwerd. Hele tekst vervangen door:

Openbaar 01 jun
Vervoer
2017

01 apr
2019

Van den Oever met de reguliere bus of de Fietsbus naar
Tracering
Kornwerderzand. Vanaf het bezoekerscentrum en/of de
bushalte de trap op en via het viaduct de A7 oversteken. Aan
de andere zijde rechtsaf de parallelweg volgen (eventueel

5 nov
2019

Pagina/Regel/Kaart Richting

Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

over de kruin van de dijk). Bij T-splitsing rechtsaf, over de A31
heen en langs parkeerplaats van het Haje restaurant en
busstation. Onder het viaduct van de A7 door en weg
vervolgen tot aan de IJsselmeerdijk (Houwedijk). Na de afslag
richting Kornwerderzand (afgesloten) de dijk op en route in
de richting van Makkum vervolgen.
195 | 01 | 77

heen

196 | 78

201 | 01 | 79

In verband met de afsluiting van de parallelweg van Cornwerd naar
Kornwerderzand. Regel 1 en 2 vervallen. “Aan … richting
Kornwerderzand” vervangen door:

Melding openbaar vervoer: Wandelaars die per OV naar Den Oever
reizen of daar de terugreis willen beginnen kunnen gebruik maken van
het busstation bij de Rijksstraatweg. De route van het busstation naar
knooppunt 45 (waar de route opgepakt kan worden) loopt via de
Havenweg/Haventerrein. De Rijksstraatweg is verboden voor
wandelaars. Het is hierdoor niet mogelijk om vanaf het busstation langs
de Rijksstraatweg naar de Stontelerweg bij dijkpaal 20 te lopen.
heen

De stapstenen op het pad zijn verzakt en staan onder water. Aan een
duurzame oplossing wordt gewerkt. Tot die tijd is het pad over de
stapstenen afgesloten.
De route “Buiten broedseizoen (15 juli t/m 15 maart)” kan niet gelopen
worden.

In de bocht de dijk verlaten en de weg “Houwedijk” volgen
Tracering
onder het viaduct van de A7 door. Langs het Haje restaurant
en busstation over de A31 heen en vervolgens na de oprit
linksaf de parallelweg volgen tot Kornwerderzand. Als het
mogelijk is over de kruin van de dijk lopen. Bij
Kornwerderzand het viaduct oversteken naar het Afsluitdijk –
WaddenCenter, waar ook de reguliere bus en de gratis
Fietsbus naar de Oever stopt. Voor dienstregeling zie
www.deafsluitdijk.nl

5 nov
2019

Openbaar 02 sept
Vervoer

Volg vanaf kp86 de route 'Tijdens broekseizoen (15 maart t/m Tracering
15 juli)”rechtdoor.

2019

10 sept
2021

Pagina/Regel/Kaart Richting

Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

201 | 15 | 79

De stapstenen op het pad zijn verzakt en staan onder water. Aan een
duurzame oplossing wordt gewerkt. Tot die tijd is het pad over de
stapstenen afgesloten.

Volg vanaf kp25 de route “Tijdens broedseizoen (15 maart
t/m 15 juli)” door links aan te houden.

Tracering

10 sept
2021

terug

De route “Buiten broedseizoen (15 juli t/m 15 maart)” kan niet gelopen
worden.

203 | 00 | 80

203 | 00 | 80

Heen

Terug

Aanpassing route km 459 (ongeveer). Ga na de vuurtoren, ter hoogte
van de eerste zijweg (Oosterterpweg), van de dijk af. Er is een
dammetje in de (meestal) droge bermsloot. In zuidelijke richting de weg
langs de dijk volgen. Na 2,6 km gaat u de dijk weer op en vervolgt de
route op de dijk.

Tracering

30 sept
2019

Aanpassing route km 459 (ongeveer). Bij de Oosterterpweg van de weg
af en de dijk weer op. Loop verder over de dijk in de richting van de
vuurtoren. Er is een dammetje in de (meestal) droge bermsloot enkele
meters voor het hoogspanningsstation.

Tracering

30 sept
2019

Tracering

30 juni
2021

Aanpassing route. Vanaf “Na bord Vooroever/Koopmanspolder bij
kp02”.....t/m …...”bovenaan op het fietspad linksaf” vervangen door:

209 | 11 | 82

Heen
Aanpassing route: "Circa 100 m na het laatste gebouw”..... t/m …..”het
pad vervolgen via houten brug.” vervangen door:

Na bord Vooroever/Koopmanspolder bij kp02 linksaf en na
ca. 100 m bij picknicktafel rechtsaf. Door houten hek en op
asfaltweg linksaf en vervolgens direct rechtsaf via de trap de
dijk op en bovenaan op het fietspad linksaf.

Pagina/Regel/Kaart Richting

209 | 5 | 82

terug

Melding/te vervangen tekst

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie
Ca 100 m na het laatste gebouw van het watersportcentrum
Andijk (aan uw rechterhand) gaat u rechtsaf via een trap de
dijk af. Beneden linksaf en daarna direct rechtsaf door een
houten hek. Na een picknicktafel bij een boom linksaf en na
ca. 100 rechtsaf bij kp02. Vervolgens via een houten brug
over het water.

Categorie

Tracering

Datum
30 juni
2021

