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

VVV wandeling 15 km een rondje vanuit Enkhuizen naar Stedebroec.
De start is aan de voorkant van het VVV gebouw. Hierna loop je richting stad. Je loopt recht door over het Venedië en bij de Westerstraat ga je rechts af.
Je loopt recht door tot de Noorderhavendijk en hier ga je rechts af. Na 70 meter sla je linksaf de Kalksteiger in die,
nadat je de Breedstraat bent gepasseerd
overgaat in de Zwaanstraat. Hier zie je
aan je linkerhand de oude stadsgevangenis. Loop rechtdoor over de brug tot de
Wierdijk en loop over het voetpad langs
de waterkering door tot de ingang
(dienstingang) van het Zuiderzeemuseum. 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 rechts en loop
langs de ingang van de begraafplaats rechtdoor. Steek de Noorderweg over en ga De Vest op. Aan je linkerhand
zie je de camping De Vest. Loop door over De Vest tot de eerste brug aan je rechterhand en ga hier rechts.
Loop over de brug door naar de Nelson Mandeladreef en steek deze over en ga hierna linksaf. Volg de Violenstraat en ga aan het einde rechts af. Volg de Dirk Wieringastraat tot de Reigerweg en ga links af. Volg de Reigerweg en ga over de brug, na de brug loop
je de Sebastian Centenweg in en volg
deze tot de Frieseweid, 2e afslag, en ga
hier rechtsaf. Volg de Frieseweid rechtdoor, die, na de kruising met het Kerkeland overgaat in Poortland. Volg Poortland tot de Douwe Brouwerweg en steek
deze over en ga recht door de Herenkamer in. Ga op het einde linksaf en volg de
Herenkamer. Ga over de brug en volg de
weg over Duizendroed. Ga over de twee
bruggen rechtdoor naar de Pannewal en
loop rechtdoor over de Pannewal tot de
kruising en ga hier rechtsaf. Ga op het
einde van de Pannewal over de brug en loop 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 rechtsaf. Volg het asfalt fiets-/voetpad en ga over de brug. Na de brug direct linksaf en
volg het schelpenpad, langs het strand, en loop naar het Streekpaviljoen IJgenweis. Hier kun je pauzeren. Loop
evt. na het verlaten van IJgenweis, verder en houdt links aan op de splitsing van schelpenpaden en volg het schelpenpad tot de kruising en ga hier rechtsaf. Volg het schelpenpad tot de Veilingweg en ga linksaf, nu verlaat je het
Streekbos. Volg het fietspad tot de rotonde.
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De rotonde neem je rechtsom. Steek De Gouw over en volg het fietspad langs de Veilingweg tot de verkeerslichten van de Drechterlandseweg. Steek de Drechterlandseweg over en volg het fietspad. Sla na 50 meter rechtsaf
het volg het fietspad langs de Drechterlandseweg tot de Esdoornlaan en sla hier
linksaf. Volg het fietspad richting Stedebroec tot de rotonde en ga rechtdoor de
Bouw op. Volg de Bouw tot de Rozenboomlaan en ga rechtsaf. Volg de Rozenboomlaan tot het winkelcentrum Streekhof. In het winkelcentrum bestaat de
mogelijkheid tot pauzeren. Als je wilt
pauzeren loop dan het winkelcentrum in
tot dat je bij een plein komt. Op dit plein
vind je het Lunchcafé de Kathedraal.
Indien niet wilt pauzeren loop dan langs
het winkelcentrum steeds maar recht
door en via de Stationslaan loop je tegen
het station Grootebroek/Bovenkarspel
aan. Ga voor het station linksaf de Middenweg in en volg deze. Na de eerste
brug loop je de Spoorsingel in. Langs de Spoorsingel is het Legionella monument gelegen. Loop door tot Ymertstraat en ga hier rechtsaf en volg het voetpad onder het spoor door tot de Florasingel. Steek de Florasingel over
en ga linksaf. Volg de Florasingel tot het kruispunt met de Broekerhavenweg. Voor het kruispunt zie je Korenmolen de Ceres. Steek het kruispunt over en loop de Bakkerstraat in en ga op het kruispunt rechtdoor de Traanbok
in.
Volg de Traanbok tot de kruising met de
Kruitmolen en ga hier linksaf. Volg de
Kruitmolen tot De Zwaan en ga hier
linksaf. Volg De Zwaan tot De Star, over
het water, en ga linksaf. Volg De Star tot
De Dolfijn en ga hier linksaf. Volg De Dolfijn tot de verkeerslichten. Vlak voor de
verkeerslichten zie je aan je linkerhand
Mac Donalds voor een eventuele pauze.
Ga na de verkeerslichten linksaf en volg
het fietspad langs de Provincialeweg
N 302 tot de verkeerslichten bij het Westeinde. Ga hier rechtsaf en wandel naar de Koepoort .
Ga na de Koepoort rechtsaf en wandel verder over De Vest. Volg De Vest tot de kruising met de Omgelegde
Burgwal en ga hier linksaf . Volg de Omgelegde Burgwel, die overgaat in Burgwal, en volg het water tot de eerste brug
aan je rechterhand. Ga over de brug tot
de Korte Tuinstraat en ga hier rechtsaf.
Volg de Korte Tuinstraat en ga op het
eerste kruispunt linksaf de Admiraliteitsweg in.Ga bij het eerst volgende kruispunt rechtdoor de Parklaan in. Volg de Parklaan tot het einde en wandel
naar het VVV kantoor. Dit is het einde van de tocht.
Gefeliciteerd je hebt nu 15,2 km gewandeld.

