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Schermerhorn, Noord-Holland
De Noordkustroute is 3,2 km (1 uur)
molens, monumenten, polders,
weidevogels, water
Op diverse locaties zijn er bordjes met
QR-codes voor leuke digitale
wetenswaardigheden via uw
smartphone.
Parkeren is mogelijk bij de
Museummolen, het Museumgemaal
Wilhelmina of in het dorp.
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Noordkustroute Schermerhorn

Meer wandelingen?
Bij de Museummolen in Schermerhorn
vindt u diverse routeboekjes en kaarten.
Interessante wandelapps vindt u via
www.wandelnetwerknoordholland.nl
en www.regioalkmaarroutes.nl.

De Noordkustroute is een rondwandeling langs unieke
bezienswaardigheden in het noordelijke deel van het
Nationaal Landschap Laag Holland. Een gevarieerde
rondwandeling met draaiende molens, wuivende
rietkragen, prachtige vergezichten, musea en
monumenten, en vele weidevogels.

Droogmakerij Schermer

De Schermer (1635) is de laatste van de grote 17e
eeuwse droogmakerijen. Rechte wegen en sloten in
een streng geometrische opzet symboliseren de trots
en het vertrouwen in deze technische prestatie. Ook de
vierkante stolpboerderijen passen volmaakt in het
raster.

Noorderpolderhuis en timmerschuren
Het Noorderpolderhuis is
het voormalige
waterschapshuis van De
Schermer. Het pand is
gebouwd als boerderij
en later verbouwd tot
polderhuis. In de
naastgelegen
timmerschuren bevindt
zich een historische kegelbaan.

Schermerhorn

De Schermer is een unieke droogmakerij. Hier is
gewerkt met een binnenboezem en twee grote
maalcomplexen, waaronder de 'Noordkust' bij
Schermerhorn. Langs de Noordkustroute treft u nog vijf
authentieke molens aan. Dit systeem functioneerde zo
goed, dat pas in de 20e eeuw is overgegaan op
ontwatering door gemalen. Veel molens zijn daardoor
bewaard gebleven.

Schermer Molens

Schermerhorn is gelegen op de noordelijke dijk van
het voormalige Schermereiland, nu de Eilandspolder.
Vissers en later ook walvisjagers hadden Schermerhorn
als hun thuishaven. Het rijke deel van Schermerhorn is
in 1699 in vlammen opgegaan. Ruim 63 huizen en
diverse pakhuizen gingen verloren. De bewoners
vertrokken naar elders.

Grote Kerk

Dat Schermerhorn ooit een belangrijke plaats was is te
zien aan de omvang van de Grote Kerk en de daarin
aanwezige glazen met wapens van steden als Hoorn
en Alkmaar.

’s Lands Welvaren

Midden in Schermerhorn ligt strategisch tegenover de
Grote Kerk het Oud Hollandsche cafe 's Lands
Welvaren. Het naastgelegen Zuidje vormde vroeger de
verbinding tussen dit Stations-Koffiehuis en het buiten
het dorp gelegen tramstation. ’s Lands Welvaren is nog
steeds een ideale rust- of startpunt voor reizigers en
wandelaars.

Polder de Mijzen

De Mijzenpolder is een
schitterende, ongerepte
veenweidepolder. Er
loopt één weggetje de
polder in, de
Vrouwenweg, naar de
plaats waar vroeger het
kerkje lag. Verder is het
binnenste van de polder
alleen per boot
toegankelijk. Het maakt
de Mijzenpolder tot een
uniek beschermd
weidevogelgebied.

Een bezoek aan de Museummolen bij Schermerhorn is
een bijzondere belevenis. Hier kunt u zien hoe de
molen is opgebouwd en hoe men hier woonde. Ook
kunt u voelen en horen hoe de molen schut en knarst
als de wind de wieken laat ronddraaien en het water
wordt “uitgeslagen”. In het sfeervolle
informatiecentrum krijgt u uitleg over de
ontstaansgeschiedenis van de Schermer.

Museumgemaal Wilhelmina

Gemaal Wilhelmina is een
van de vier elektrische
gemalen, die tussen 1928
en 1995 de Schermer
drooghielden. Het is uniek
vanwege de zeldzame
combinatie van gemaal,
machinistenwoning en de toegepaste architectuur die
tot de Amsterdamse School wordt gerekend.

Kleinste huisje

Het laatste tuinderhuisje zoals er vele op het oude
Schermereiland stonden. Eertijds woonde men in dit
soort huisjes met 10 of
meer personen. Het
huisje is oorspronkelijk
ingericht met een
collectie gebruiksvoorwerpen uit
grootmoeders tijd.

Kaart van de Schermer uit 1635

