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SCHELLINKHOUT

Zeilen boven de dijk
r. Het
ZOMERMAANDEN is een échte aanrade
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de
er gebeurt dan ook van alles. Neem
r het
brengt niet alleen verkoeling, maar
ove
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assende strandjes, kitesurfers jakkeren
dijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Verr
aat.
armada de haven van Hoorn verl
water en een zeilvloot die bijna als een
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hoogheemraadschap veel geleerd,
wat gebruikt kan worden bij toekomstige projecten. ’s Winters
kruipen padden, kikkers en salamanders tussen de stenen van de
dijk waar ook de steenbikker leeft,
een slakje dat verder alleen in ZuidLimburg voorkomt.
We passeren een voormalig, ingedijkt stukje IJsselmeer dat grotendeels door luid krijsende meeuwen is bezet. In het weekeinde
komt ’s morgens vanaf Hoorn een
enorme vloot zeilboten van allerlei
leeftijden en ontwerpen langs. Oude schoeners en aken, maar ook supersnel gestylde jachten. Alsof ze
hebben afgesproken het ons zo
aantrekkelijk mogelijk te maken,
varen ze dicht langs de dijk richting
Enkhuizen en verder.
Als we vlak bij het strandje van

Schellinkhout zijn, zien we een
moeder en dochter hun paarden
uitlaten. De dieren mogen even
pootje baden in het IJsselmeer,
maar dat gaat niet echt van harte.
Er ligt niet alleen een zandstrandje
maar ook een speelweide. Heerlijk
voor hen die een hekel hebben aan
zand tussen de tenen, maar wel
graag in het zonnetje liggen. Het
gras biedt ook kinderen volop mogelijkheden om te spelen, waarvan
op zonnige dagen gretig gebruik
wordt gemaakt.
We wandelen verder over een
grasdijk langs het Hoornsche Hop
zoals dit deel van het IJsselmeer
heet. De voormalige binnenzee

euro van de provincie gerestaureerd gaat worden. Naast de kerk is
in het fraaie voormalige raadhuis
(anno 1765) tegenwoordig de bibliotheek gevestigd.
Op de dag dat we rond Schellinkhout wandelen, is het kermis. Daar
zijn ze gek op in Noord-Holland. Bij
het dorpshuis ’De Dregt’ staan twee
draaimolens voor de kleintjes en
een grote bar voor de overige dorpelingen. Het zijn van die ’natte dagen’ dat de West-Friezen nog altijd
ruige jongens kunnen worden…
■ Reacties: jduijs@telegraaf.nl
Routebeschrijving:
www.reiskrant.nl/fietsenenwandelen
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puntensystemen hun eigen
routes kunnen samenstellen.”
De provincie Noord-Holland
subsidieert de aanleg van het
wandelnetwerk, dat nu nog
vooral boven het Noordzeekanaal plaatsvindt. Volgens Rodenbach is het gezien het succes van de netwerkroutes die al
bestaan slechts een kwestie van
tijd dat ook het zuidelijke deel
van de provincie zich bij het
project aansluit.
Informatie: www.wandelnetwerknoordholland.nl

De Grote Molen en het poldergemaal.

trekt vele vogels. Ganzen natuurlijk, maar we zien in de weides achter de dijk ook weidevogels en zwaluwen die over het water scheren
op zoek naar voedsel. We klimmen
de dijk weer op bij de Grote Molen
die dateert uit de 17e eeuw. Naast de
molen een fraai poldergemaal. Inmiddels rijksmonument en nog altijd actief om het overtollige water
vanuit de polder het IJsselmeer in
te pompen.
Vanaf de dijk zien we beneden de
ijsbaan en het mooie grasveld van
de plaatselijke, gelijknamige voetbalclub dat in de laagste klasse
speelt. Als we Schellinkhout weer
binnen wandelen, passeren we de
Martinuskerk die met o.a. 450.000

rdr

Recreatie Noord-Holland is
sinds enige tijd bezig, in samenwerking met ruim dertig gemeenten, een wandelnetwerk
met kleine en grote routes aan
te leggen. Ook het rondje Schellinkhout maakt er deel van uit.
Projectleider Fred Rodenbach:
„Het wandelnetwerk wordt
bewegwijzerd volgens een
hybridesysteem: de gekleurde
rondwandelingen zijn aan elkaar geschakeld met genummerde keuzepunten, zodat
mensen net als bij fietsknoop-
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Het strandje met speelweide van
Schellinkhout, met op de achtergrond de skyline van Hoorn.
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e doen een ommetje
rond
Schellinkhout.
Prachtig lintdorp vlak boven
Hoorn, dat zelfs stadsrechten
heeft. Beetje vreemd verhaal, maar
die kreeg Schellinkhout in 1402
toch echt van hertog Aelbrecht van
Beijeren. Stemrecht in de Staten
van Holland en West-Friesland
heeft het echter nooit gehad.
Schellinkhout raakte zijn privileges in 1430 zelfs kwijt vanwege de
moord op Andries Adaem, een grafelijk dienaar. Want het waren ruige jongens, die West-Friezen. Als je
de geweldig informatieve website
www.geschiedenisschellinkhout.nl leest, vloeit het bloed bijna
van je beeldscherm af!
Maar laat u niet afschrikken, er
heerst nu landelijke rust aan de IJsselmeerdijk. Vanaf de parkeerplaats net buiten het dorp gaan we
eerst de weilanden in. Waar een
groot bord duidelijk maakt dat de
hond echt aangelijnd moet worden. Het broedseizoen is weliswaar
zo goed als voorbij, maar er lopen
nog wel steeds schapen. Het graspad brengt ons naar de IJsselmeerdijk waarboven we al van verre majestueuze zeilen de horizon zien
kleuren. Op de dijk is het een drukte van jewelste. Grote groepen toeristen fietsen op gehuurde tweewielers in colonne van Hoorn naar
Enkhuizen, maar ook motorclubs
en wielrenners maken graag gebruik van het asfalt.
De dijk ligt er weer prachtig en
solide bij. De afgelopen jaren is er
dan ook hard gewerkt de waterkering te versterken. Het heeft het
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8 km, 65%
onverhard.
Honden (aangelijnd) toegestaan. Horeca
bij de Midget in
Schellinkhout
en tijdens het
seizoen op de
speelweide bij
het strandje.

