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Natuurfietstocht   

Fiets door Hoorn en directe omgeving langs interessante natuur, eenvoudig via google maps 
of de kaarten app op je telefoon. Onderweg ontdek je veel over de natuur-rijkste plekken. 
De fietstocht duurt 1,5 á 2 uur.  

 

Start vanaf MAK Blokweer zoals op bovenstaande kaart of gewoon vanuit huis. 

Wanneer je vanuit huis start, kijk dan op de kaart welke waypoint het dichtstbij ligt, en 
bepaal je route. Gebruik onderstaande waypoints in je kaarten app: 

 

- Stichting MAK Blokweer, 1695 JC Blokker 

- Wilhelminapark, Holenweg, Hoorn 

- Ottobrug, 1621 BM Hoorn 

- Landje van Naber, 1622 KR Hoorn 

- Gortersloot, Berkhout 

 

Als je de fietstocht start of eindigt bij MAK Blokweer kun je daar terecht voor een kop koffie, 

een tosti of ijsje (geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag) 

Meer informatie: https://mak-blokweer.nl/ 

 

 

  

https://mak-blokweer.nl/
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Hieronder vind je de natuurinformatie per waypoint.  

Fiets je zonder kaarten app? Bij de incoontjes met fiets vind je route informatie. 

Waypoint: MAK Blokweer 
 
Natuurpark Blokweer bestaat voor een deel uit weiden en een deel uit bos. Het bosgedeelte 
is met behulp van omwonenden in 2009 tot stand gekomen. Hun weerstand tegen geplande 
woningbouw op de plaats van het productiebos zorgde er voor dat het bos kon worden 
omgevormd tot een uniek natuurpark van 16 hectare. 

De weiden in het park worden door Nederlandse landgeiten en Mergellandschapen 
begraasd. Een waterzuiverings- en waterbergingsproject verhogen de natuurwaarden van 
het gebied. 

In het natuurpark Blokweer komen ruim driehonderd soorten planten voor. Er zijn een 
aantal bijzondere soorten bij zoals stijve ogentroost, geelhartje, grote ratelaar en rietorchis. 
De soortenrijkdom is te danken aan een gevarieerde aanleg met poelen en veel ecologisch 
oevers. Een prachtig voorbeeld van geslaagde natuurbouw is de ratelaarvallei. In juni bloeien 
hier veel orchideeën en uiteraard veel grote ratelaars. Deze oevers zijn ook belangrijk voor 
de veertien soorten libellen en juffers die in het park leven. 

De weiden en boomgaard worden begraasd door schapen en geiten. Een gedeelte wordt in 
juli gemaaid voor hooiwinning. Er wordt geen kunstmest gebruikt, mede daardoor komen er 
plaatselijk dertig soorten grassen en planten voor. 
Voor overwinterende vleermuizen is er een vleermuizenkelder aangelegd, er komen 4 
soorten voor in het gebied. Het park is een aantrekkelijke plaats voor zangvogels. De ijsvogel 
is een graag geziene regelmatige gast en de roerdomp foerageert hier in winter en zomer. 
Een complete soortenlijst van planten en dieren vind je hier:  
Soortenlijsten MAK Blokweer 2018. 

Bij het bezoekerscentrum van MAK Blokweer fiets je in zuidelijke richting, bij de 
eerste gelegenheid rechtsaf de Westerblokker op. Als je voldoende tijd hebt, kun je 

een stop maken bij het boezelbos, de ingang ligt aan de Westerblokker.  

Boezelbos en Kloostertuin 
Op de plek waar vijfhonderd jaar geleden klooster Nieuwlicht heeft gestaan, is een 
kloostertuin aangelegd. De tuin is zoveel mogelijk authentiek ingericht en wordt 
onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. Bij de aanleg werd de kloosterpoort 
nagebouwd waarbij de originele sluitsteen is gebruikt. Langs de Westerblokker vind je  

https://mak-blokweer.nl/wp-content/uploads/2020/01/Soortenlijst-MAK-Blokweer-2018.xls
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aan je rechterhand de ingang naar het Boezelbos, waar de natuurspeelplaats ligt. Daar kun je 
de fiets stallen en een wandeling door het natuurpark met kloostertuin maken. Wanneer je 
met kinderen fietst is een bezoek aan de natuurspeeltuin een must. 

 

Bij de kruising Oostergouw  linksaf in zuidelijke richting.  IJsselweg oversteken, 
bruggetje over en rechts aanhouden, het fietspad volgen in zuidelijke richting. Je 
rijdt onder de kronen van de Hollandse lindebomen. 

 
Aan de rechterkant over de sloot zie de volkstuintjes van Volkstuinvereniging “De Boogerd”.  
Er mogen hier geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruikt worden. 
Helemaal doorfietsen en via het fietstunneltje onder de spoorlijn door en rechtsaf langs de 
praktijkschool de Hunzeweg volgen. Deze weg is beplant met Iepen en geeft hierdoor een 
lommer”rijke” indruk. 
Neem de helling van het viaduct over de prov. weg  en rij met de bocht mee totdat het 
fietspad ophoudt. Rechtsaf langs de sauna. Met de bocht naar links mee en meteen naar 
rechts het fietsbruggetje over. Dit is de Willem de Zwijgerlaan. Hier stonden mooie dikke 
oude witte esdoorns.  Moesten helaas verdwijnen door ouderdom en daaropvolgend 
aantasting door een agressieve boomschimmel. Nu staan er  jongere amberbomen die in het 
najaar zo’n prachtige rode herfstkleur hebben. Met de bocht mee en bij de Sportlaan 
rechtsaf. Rechtdoor het kruispunt oversteken naar het Wilhelminapark of Engelse park. Het is 
een formeel park aangelegd in landschapsstijl met bochtige paden, vijvers met een eilandje,  
scheef gewaaide dennen en veel exoten zoals trompetboom en moerascypres. De 
omwonenden hebben een stichting opgericht om het park te onderhouden. 
 

Aan het eind van het park links de Emmalaan in richting Bontekoestraat, daar 
rechtsaf en aan de overkant van de J.D. Polstraat het fietspad naar links volgen. Bij 
de stoplichten linksaf de Draafsingel op. Onder de oude linden naar  het einde, 

rechtsaf de Oosterpoort door en rechts over de Kleine Oost naar de ophaalbrug over de 
Vollerswaal. Hier staan nog zes paardekastanjes die de bloedingsziekte hebben overleefd. Na 
de brug linksaf de Slapershaven in. Na 100 meter aan je linkerhand ligt de Ottobrug. 
 

kloostertuin MAK Blokweer natuurspeeltuin MAK Blokweer 
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Waypoint: Ottobrug 

Muren en dan vooral kademuren zijn de rotsen van ons laagland wat planten betreft. 
Daardoor groeien er een voor dit gebied specifieke planten op. 

Aan de Doelenkade in de buurt van de Ottobrug is een mooie begroeiing (er liggen vaak 
boten voor, maar als je voorover buigt is er genoeg te zien, je hebt wel kans op 
nieuwsgierige vragen van botenbewoners). 

De kade heeft hier als-het-ware een vachtje van vooral varens. 

Je ziet de redelijk veel voorkomende Gewone eikvaren en Muurvaren, maar ook de bij ons 
veel zeldzamer Steenbreekvaren. Daarnaast kan je er o.a. ook Blauw glidkruid en 
Muurfijnstraal zien. 

In 2011 is er groot onderhoud gepleegd aan de Oude Doelenkade, die vreselijk aan het 
verzakken was. Een groot stuk van de kade is weggehaald en op een andere manier 
geherstructureerd en wel op zo’n manier dat het weinig gelegenheid voor onze specifieke 
muurplanten zou bieden. Gelukkig heeft de gemeente voor die tijd contact opgenomen met 
de KNNV. Wij hebben als KNNV-ers een gedeelte van de planten mee kunnen nemen en na 
afloop terug kunnen planten in de bovenste voeg, die hiervoor een speciaal gunstige specie 
heeft gekregen. Het resultaat hiervan is te zien in de buurt van de Mallegomsteeg. 

Vanaf de Ottobrug fiets je terug de Slapershaven in. Linksaf verder over de Kleine 
Oost naar de Grote Oost, langs de Rode Steen en dan rechtsaf naar het Achterom. 
Rechtdoor en aan het einde bij het Breed linksaf. Langs de Park Schouwburg, 

helemaal rechtdoor de Westerdijk op, aan je linkerhand ligt het Markermeer. Na enige tijd 
kom je aan bij de Hulk, daar ligt het Landje van Naber. 

 

  

Eikvaren Steenbreekvaren 
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Waypoint: Landje van Naber 
 
Het Landje van Naber is een natuurgebied dat aan de binnenkant van de dijk ingeklemd ligt 
tussen de IJsselmeerdijk (Westerdijk) en anderzijds de Hoornse woonwijk Grote Waal. De 
totale oppervlakte van het gebied is vier hectare, 100 meter breed en 400 meter lang. Het 
kan omschreven worden als een plas-dras weiland. De Westerdijk, waar het Landje van 
Naber tegenaan ligt, beschermde tot 1932 het achterliggende land tegen het zoute water 
van de Zuiderzee. Door de aanlegging van de Afsluitdijk is de Zuiderzee veranderd in het 
IJsselmeer en is in de loop der jaren het water zoet geworden maar er zit nog veel zout in de 
bodem opgeslagen. Dit zout komt met kwelwater onder de Westerdijk door en door de 
Westerdijk heen in de sloten van het Landje terecht. Het water in de dijksloot is dan ook  
brak te noemen. Het water in de sloot langs het fietspad mag nog altijd licht brak mag 
worden genoemd. 

De aanwezigheid van het zout in het water en in de grond op het landje van Naber maakt het 
mogelijk voor zoutminnende planten om er te groeien. Melkkruid, Zilte schijnspurrie en 
Zeeaster doen het erg goed op het Landje. Naast deze zoutminnende planten komt ook 
Heen, voorheen Zeebies genoemd, veel op het Landje voor. Heen groeit op de grens van 
land en water en kan in korte tijd waterpartijen overnemen. 
 
Het waterpeil werd in de jaren ’70 en ’80 beheerd met een goed functionerende windmolen. 
Met deze windmolen werd het waterpijl op het Landje laag gehouden, 40 tot 50 cm onder 
het maaiveld. De molen is op een gegeven moment verdwenen. Daardoor kwam het vaker 
voor dat de waterstand zeer hoog was op het Landje van Naber. In het meest oostelijke 
gedeelte van het Landje bleef een groot oppervlak dikwijls enige maanden onder water 
staan. Hierdoor ontwikkelde zich daar een zeer natuurlijk aandoende ondiepe waterpartij 
met zacht glooiende aflopende kanten naar de wat diepere greppels in het land. In één van 
de greppels ontwikkelde zich spontaan een rietvegetatie. De vogels ontdekten dit plas-dras 
land en vinden het een uitstekende foerageerplek.  

Dit was Klaas Wijnker, boer uit Grosthuizen en de pachter van het Landje van Naber, ook 
niet ontgaan. Het boerenbedrijf van Klaas Wijnker gebruikt het landje als weiland en hij 
benaderde in augustus 1991 onze KNNV-afdeling met de vraag of we mee wilde denken over 
een beheersplan om deze gunstige omstandigheden voor de vogels te behouden. De 
afdeling heeft dit verzoek met beide handen aangepakt en sindsdien wordt er veel tijd 
gestoken om het Landje voor vogels zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Met ouderwets handwerk met behulp van zeis, baggerhaak, hark en schep werd het beheer 
uitgevoerd maar op een gegeven moment is dat niet voldoende meer om het Landje zo te 
krijgen en, vooral, te houden zoals de afdeling het voor ogen had. Namelijk een 
weidevogelvriendelijk moeraslandschap met een open karakter door begrazing (met koeien) 
en hooiland-beheer (maaien en afvoeren). Grotere ingrepen waren nodig en die zijn ook  
gepleegd, met steun van de postcodeloterij en de provincie Noord-Holland. In maart 2002 is 
er door Landschap beheer Noord-Holland een beheersplan voor het Landje geschreven. 
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In september 2002 werd er bij Jacob Wijnker (zoon van Klaas) vergaderd en besloten het 
Landje grondig aan te pakken en werd het Inrichting- en beheersplan voor het Landje van 
Naber in uitvoering genomen. De werkzaamheden vonden plaats in 2004. De steeds groter 
wordende rietkraag werd grondig aangepakt, greppels werden uitgediept en/of groter 
gemaakt, een eiland werd aangelegd door een grote hoeveelheid schelpen aan te brengen 
en het geheel te omringen met gevulde zakjes die alles op zijn plaats houden. 

Op een gegeven moment werd de wens om het water beter te kunnen beheersen steeds 
groter en is er contact gelegd met de gemeente Hoorn. De vraag was of er weer een 
windmolen kon worden teruggezet op de fundering van de oude molen, die nog steeds  
 
aanwezig was. De gemeente reageerde positief en in 2012 is er weer een windmolen 
geplaatst zodat de waterstand nauwkeurig en op elk moment kan worden beïnvloed zonder 
het mooie karakter aan te tasten. 

In de jaren er na zijn de dammen, die aan het afkalven waren, versterkt door palen rijen aan 
te brengen met daartussen wilgentenen. De opening tussen wal en palen is opgevuld met 
grond om het geheel weer bruikbaar te krijgen. 
 
Al deze maatregelen doen we eigenlijk maar voor één ding. De natuur! Door het beheer is  
het Landje van Naber niet veranderd in een eentonig grasland. Door de grote open 
wateroppervlakken, die in de zomer opdrogen, is er altijd een slikrand aanwezig waar vogels 
hun voedsel kunnen vinden. 

De soorten vogels die gebruik maken van het Landje van Naber verschillen per seizoen. 
Steltlopers als Groenpootruiter, Grutto, Kemphaan en Oeverlopers gebruiken het Landje in 
de trektijd. In het broedseizoen zijn onder andere Scholekster, Kluut, Kievit, Bergeend en in 
toenemende mate Kokmeeuw en ganzen op het Landje te vinden. 

Zoogdieren worden niet vaak gezien. Haas, Hermelijn, Bruine rat en Veldmuis zijn met 
zekerheid vastgesteld. 

 
Neem de eerste afslag naar rechts, dit is nog steeds de Hulk. Over het bruggetje van 
de trekvaart en direct afslaan naar rechts. Vervolg de weg langs de trekvaart, met 
de bocht mee naar links richting de rotonde. Bij de rotonde rechtdoor over het 

spoor. Bij de volgende rotonde rechtdoor, naar het viaduct onder de A7 door.  
 
De fietstocht gaat nu door de Leekerlanden. Verder rijden over het Oosteinde, neem de 
eerste afslag naar rechts. Dit is het Klompenmaeckerspad, helemaal uitrijden tot de 
Slagterslaan, daar naar rechts en direct weer rechts de Bobeldijk op. Bij Bonbon du Ton 
(chocolatier) naar links de Gortersloot (Leekerlanden). 
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Waypoint: Leekerlanden  
 
De Leekerlanden is een bijzonder gebied ten westen van Hoorn en de A7.  Hier vind je 
restanten van het pakket veen dat elders in West-Friesland allang is verdwenen. Het is er 
natter dan in andere gebieden rondom Hoorn, wat erg aantrekkelijk is voor veel 
weidevogels. Als je door het gebied fietst zie je dat de grond donker is en het valt op dat het 
waterpeil in de sloten hoger is dan elders. Er zijn mooie fietsroutes in het gebied. Wanneer 
je langs de Gortersloot fietst, kan je als je naar het land rechts kijkt duidelijk zien dat er hier 
veengrond is. Als het fietspad naar links gaat is er een picknickplek met een informatiebord.  
 
De informatie is helaas verdwenen. Aan de overkant van het water zie je de Bedijkte  
Leekpolder. Erg drassig en duidelijk lager dan de rest van het veenland. Is het veen hier 
uitgegraven? 

Iets verderop staat links een boerderij op 1 meter veengrond op slappe zeeklei. Hier is een 
waterberging aangelegd. 

 
Dit is het einde van de route. Eventueel kun je de route hier uitbreiden naar het 
Baarsdorpermeer of je fietst vanaf hier terug naar je startpunt of via de 
Risdammerhout naar MAK Blokweer. Tik jouw keuze in je kaarten-app. 

 

Baarsdorpermeer 

Het is vanaf hier mogelijk om richting het Baarsdorpermeer te fietsen. Drooggelegd in 1624. 
Er loopt een kaarsrechte Zuidermeerweg doorheen. Hier en daar zie je hier nog 
brongasinstallaties. Brongas wordt gevormd door vergisting van veen en wordt gevonden op 
13-22 meter diepte. Het “brandbare” water is 1 tot 2 miljoen jaar oud (Gronings gas is 300 
miljoen jaar oud). Het gebruik van dit brongas is al eeuwen bekend maar vanaf einde 19e 
eeuw werd het op grotere schaal toegepast. Men schat dat er alleen al in Noord-Holland  
rond 4500 privé gasfabriekjes waren. Door de komst van waterleidingen, elektriciteit en  
huisbrandolie nam het gebruik weer af. De installaties vergden veel onderhoud. Ook werden 
brongasinstallaties aangemerkt als grote fosfaatvervuilers en moesten dicht. Veel installaties 
zijn toen verdwenen. Later bleek dat het ijzer dat ook meekwam met het brongas het fosfaat 
bindt, waardoor het met de vervuiling wel meeviel, maar toen waren de meeste installaties 
al verdwenen.  
 
Hoe werkt een brongasinstallatie: een houten pijp steekt 30 meter diep in de grond, 
daardoor komt methaan, opgelost in water vanzelf naar boven. Het water wordt over een 
paddenstoelvormige sproeier geleid, zodat het gas van het water wordt gescheiden. Het  
gas blijft achter in de ketel en wordt de woning in geleid. Het koude water kon worden  
gebruikte voor het reinigen van melkgerei en het koelen van melk en werd ook weer 
afgevoerd naar de sloot. 
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Brongasketel bij een boerderij aan de Zomerdijk in Wognum- archief de Cromme Leeck https://decrommeleeck.nl/  

https://decrommeleeck.nl/

