
 

 
We starten waar we de vorige, 52e editie 

geëindigd zijn, namelijk in Steenwijk. We gaan 

op weg via Wanneperveen naar het 

Belterweide meer. We passeren hierna  Sint 

Jansklooster om langs het Zwartemeer, 

Ketelmeer, IJsselmeer op weg naar de plaats 

Lelystad te gaan. 

 

 

 

 



Lelystad 

 
 

Vanaf hier maken we de oversteek naar 

Enkhuizen. Links van ons het Markermeer en 

rechts van ons het IJsselmeer. De 26 kilometer 

lange dijk was oorspronkelijk bedoeld voor de 

inpoldering van het zuidwestelijk gedeelte van 

het IJsselmeer tot een Markerwaard, maar in 

2003 is definitief besloten deze IJsselmeer-

polder niet aan te leggen. 

 

De dijk werd zowel vanuit Lelystad als vanuit 

Enkhuizen aangelegd. Het laatste gat werd op 

4 september 1975 officieel gesloten. Prins 

Claus plaatste ter herdenking van die 

gelegenheid een sluitsteen, die zich bevindt bij 

hectometerpaal 68,3.  

 

 
 

 

Op 14 december 1976, ruim een jaar nadat de 

dijk gereed was, werd de weg erover geopend. 

Hij verbindt de steden Enkhuizen (provincie 

Noord-Holland) en Lelystad (Flevoland). De 

weg is onderdeel van de N307 (tot 2018: N302).  

 

Aan de noordoostzijde ligt een fietspad voor 

beide richtingen. De zuidoostelijke helft van de 

Houtribdijk, tussen het Bataviastrand en de 

Trintelhaven, is tevens met 14 kilometer de 

langste, ononderbroken weg van Nederland. 

 

Voor de scheepvaart zijn in de dijk 

drie sluizencomplexen gebouwd: 

(1)  Krabbersgatsluis voor de beroepsvaart die 

niet via het naviduct kan; 

(2) naviduct Krabbersgat voor recreatievaart 

en beroepsvaart, inclusief riviercruiseschepen, 

bij Enkhuizen; 

(3) de Houtribsluizen bij Lelystad.  

 

Het naviduct bij Enkhuizen is een combinatie 

van een sluis met een aquaduct en maakt het 

mogelijk dat scheepvaart en wegverkeer elkaar 

kruisen zonder hinder van elkaar te 

ondervinden. Naast de Krabbersgatsluis en de 

Houtribsluizen liggen spuisluizen die nodig zijn 

voor de regeling van het waterpeil van het 

Markermeer en IJsselmeer. 

 

We rijden nu Enkhuizen binnen, waar u 

eventueel een koffiestop kunt houden. 

 

 

 
 

Enkhuizen staat bekend als de 'Haringstad' 

vanwege zijn verleden als centrum voor 

de haringvisserij. De stad is, onder meer 

vanwege de uitgebreide en goed bewaarde 

historische binnenstad, een belangrijk 

toeristisch centrum (jachthavens, Sprookjes-

wonderland, Zuiderzeemuseum). 

 

Via Grootebroek, Drechterland, rijden we 

Hoorn binnen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krabbersgatsluis&action=edit&redlink=1


Over de herkomst van de naam Hoorn doen 

daarnaast vele mythes de ronde.   De naam 

Hoorn is volgens oude Friese legenden afgeleid 

van de stiefzoon van koning Radboud met de 

naam Hornus. Anderen verhalen dat de naam 

Hoorn afkomt van een uithangbord met een 

posthoorn, dat begin 14e eeuw aan een van de 

etablissementen aan de Roode Steen hing. Een 

derde variant stelt dat de naam Hoorn afgeleid 

is van de hoornvorm van de eerste havens. 

 

Er valt genoeg te zien op historisch gebied, 

wellicht een aanrader om te bezichtigen. Men 

kan hier ook de lunch nemen bij de vele horeca 

in de stad. 

 

 

Hoorn 

 
 

 

We rijden Hoorn uit en vervolgen de rit en 

passeren o.a. Nibbixwoud, Wognum, Spierdijk, 

richting Alkmaar. We pakken nog een stukje 

door Noord-Holland op weg naar de plaats 

IJmuiden. 

 

IJmuiden is een havenstad in de gemeente 

Velsen in de provincie Noord-Holland. Het 

Noordzeekanaal is daar via sluizen met de 

Noordzee verbonden. In de havenmond ligt het 

Forteiland, onderdeel van de Stelling van 

Amsterdam. 

 

 
 

Helaas kunnen we niet over de sluizen heen 

met de motor.  

 

We steken over via de pont Velsen Noord. Na 

de oversteek rijden we naar Driehuis. Via een 

mooi groengebied Nationaal Park Zuid 

Kennemerland komen we aan in Bloemendaal. 

 

Nu rest ons nog het laatste stukje naar alweer 

het eindpunt van onze rit, namelijk 

Haarlemmerliede, bij De Zoete Inval. 

 

Hier is gelegenheid om nog na te genieten van 

de 53e Hollandtoer. 

 
 

 

 

 

Uw toercommissaris N-W, 

Marco Ravensbergen. 

 

 

 

 

 



Routekaartje 

 
 

 

 

 

 


