VVV Enkhuizen e.o.
Tussen Twee Havens 1
1601 EM ENKHUIZEN
T 0228 313 164

VVV wandeling 21 km een rondje vanuit Enkhuizen naar Hoogkarspel
De start is aan de voorkant van het VVV gebouw. Hierna loop je over de dijk van de Havenweg, langs de jachthaven, de Vismarkt, het Enkhuizer Almanakmuseum richting Drommedaris. Na het Landje van
Top onder de Drommedaris door over de brug
rechtdoor de Zuiderspui in, langs het flessenscheepjesmuseum. Ga na het museum rechtsaf
de Bocht in en loop rechtdoor over de brug en
ga hier linksaf de Wierdijk op. Ga het voetpad
op langs de Wierdijk en loop langs de waterkering door tot de dienstingang van het Zuiderzee
museum. Houdt hier links aan en wandel langs
de waterkering verder. Nu zie je aan je linkerhand de kinderboerderij het Hertenkamp en aan
je rechterhand een gedeelte van de camping
Enkhuizerzand. Loop rechtdoor het Donkere
Laantje in en ga aan het einde rechtsaf en langs
de ingang van de begraafplaats. Steek de Noorderweg over en ga De Vest op. Aan je linkerhand zie je de camping De Vest.
Loop over De Vest tot de tweede brug aan je rechterhand en ga hier rechtsaf. Volg het voetpad tot de rotonde en
loop rechtsom over de rotonde, neem ½ rotonde, en ga het voetpad op langs de Kastanjelaan. Ga bij het eerste
kruispunt, de Elzenlaan, linksaf steek de weg over en ga de Elzenlaan in. Volg de Elzenlaan tot het einde en ga
rechtsaf de Iepenlaan in. Volg de Iepenlaan
rechtdoor, deze gaat over in de Vogelkerslaan.
Ga bij de brug aan je linkerhand , tegenover
huisnummer 3, linksaf. Ga de brug over en volg
het pad tot de eerste kruising aan je rechterhand en ga rechtsaf. Ga over de brug en houdt
rechts aan, de Klaverweid in en volg de Klaverweid tot de Reigerweg. Steek de Reigerweg over
en volg de Klaverweid langs het water tot de
brug. Ga de brug over naar het Kerkeland en sla
bij huisnummer 60 rechtsaf het Kerkeland in.
Volg het Kerkeland tot Douwe Brouwerweg en
steek deze over naar het voetpad tussen de
huizen door naar het Brejeland. Volg het Brejeland naar de brug en ga de brug over naar Herenkamer. Volg de
Herenkamer. Ga de brug over en vervolg de weg via de Duizendroed. Ga aan het einde over de twee bruggen
rechtdoor naar de Pannewal en loop rechtdoor tot de kruising en ga hier rechtsaf. Ga op het einde van de Pannewal over de brug tot de Kruideel en ga hier rechtsaf. Ga na 20 meter voor de brug linksaf en volg het Kruideel. Ga
aan het einde rechtdoor en volg het voetpad tussen de woningen. Als je over de brug bent, kom je op het Noorder Bolwerk. Loop rechtdoor tot de brug en ga over de brug naar het Weelenpad. Volg het Weelenpad tot de
eerst weg links, dit is het begin van het Streekbos, en volg het asfalt fiets-/voetpad tot het kruispunt en ga hier
linksaf. Volg het asfalt fiets-/voetpad totdat het een scherpe bocht naar links maakt en ga hier rechtdoor het
schelpenpad op. Volg het schelpenpad tot de kruising en ga hier rechts. Volg het schelpenpad tot het eerste
schelpenpad recht. Ga hier rechts en loop naar het Streekpaviljoen IJgenweis. Hier kun je pauzeren. Loop na het
pauzeren het gebouw uit en ga direct rechtsaf en ga langs het strand rechtdoor en loop via het schelpenpad
rechtdoor het bos in. Volg het schelpenpad en houdt links aan, volg het schelpenpad steeds rechtdoor en kruis
het asfalt fietspad en volg het schelpenpad totdat je bij een parkeerplaats komt. Loop over de parkeerplaats tot
het kruispunt bij de Weelenpad, ga hier links af.
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Loop naar de Veilingweg en ga hier rechtsaf.
Loop over de brug en ga direct na de brug
linksaf. Steek de Veilingweg over en ga over het
veerooster het Weelenpad op. Volg het Weelenpad tot de Esdoornlaan en ga hier linksaf.
Volg het fietspad langs de Esdoornlaan tot over
de brug en ga na 100 meter over de brug hier
rechtsaf.
Steek de Esdoornlaan over en vervolg het Weelenpad tot de Kadijkweg en ga hier linksaf. Volg
het fietspad en sla na 75 meter rechtsaf de
waterberging Het Grootslag in. Loop een rondje
om de waterberging en als je weer bij het fietspad komt sla dan linksaf en volg het fietspad
langs de Kadijkweg tot de Veenakkers.

Volg de Veenakkers tot het kruispunt met de
Driehuizen en ga hier rechtdoor. Volg de Veenakkers tot de Tolweg steek de Tolweg over en
sla linksaf.

Volg het fietspad langs de Tolweg en als je over
het viaduct bent sla dan 300 meter na het viaduct linksaf bij een oversteekplaats. Volg het
fietspad, Broeckerpad, tot de Sluisweg en steek
de Sluisweg over en ga rechtsaf. Volg het fietspad langs de Sluisweg en ga op de kruising met
de Bovenakker rechtsaf en volg de Bovenakker
tot de rotonde. Ga hier linksaf. Volg de Duivenbrug tot de rotonde en ga rechtsaf. Volg de
Streekweg langs het gemeentehuis en ga bij de
kruising met de Nieuweweg linksaf. Volg de
Nieuweweg tot de spoorwegovergang en ga
vlak voor de spoorwegovergang linksaf. Volg de
Stationslaan tot het station Hoogkarspel
Op de Nieuweweg zijn diverse mogelijkheden
om wat te nuttigen, een snackbar, een bakker
en een restaurant.
Gefeliciteerd je hebt nu 21,7 km gewandeld. Je
kunt met de trein terug naar Enkhuizen. De trein rijdt om het halve uur

