


    Historische fietstocht langs de oude tramlijn door Zijpe      
    (1913-1935)    en over de oude dijken terug 

We vertrekken vanaf het Zijper 
Museum en gaan r.a. de Schagerweg 
op en vervolgens l.a. de J.A. de 
Boerstraat in. Hier vinden we aan de 
rechterkant, op nr. 9, het Station van 
Schagerbrug. (Nu in gebruik als 
woonhuis.) Het station stond toen nog 
midden in de weilanden en was alleen 
bereikbaar via de Grote Sloot! 

                                                                                             Station Schagerbrug (1e rit: 29-8-1913) 

Na station Schagerbrug 
reed de tram verder via 
een hefbrug over de Grote 
Sloot richting Ruigeweg. 
Deze hefbrug stond open 
voor het vele scheepvaart- 
verkeer door de Grote 
Sloot ( De melkophalers, 
de pakketschuit naar 
Alkmaar, beurtschippers) 
en was niet bestemd              
voor voetgangers, of                                                                                               
fietsers.                                                                                                       

Hefbrug over de Grote Sloot. 
 
Veel zand voor de aanleg van de 
tramlijn kwam uit Het Gooi en 
Koegras, maar ook kon zand worden 
weggehaald uit het nollengebied naast 
de Ruigeweg.                                                                                               
Parallel aan de Schagerweg ging het 
vervolgens met een flinke bocht via 
het Buurtje richting Sint Maartens-
brug. Wij mogen nu wel over de 
trambrug en gaan dan l.a. langs de 
Grote Sloot tot even voor nr. 271 en 
gaan dan dwars door het land naar de 
Ruigeweg.                                        
                                                                                Ruigeweg in 1908 bij ‘Klein Wildrijk                                                                                             
.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                 



We fietsen door de Ruigeweg, langs het ‘Ananas’ ( Naam komt van samenvoeging 
van Anna’s) naar St. Maartensbrug en op de hoek met de St. Maartensweg was 
vroeger de halte van de tram.  

     
        Halte St. Maartensweg                                                    Dubbele dienstwoning,voor           
                                                                   ‘ Lijn’ werkers, gebouwd in  1914 door de HSM 
                                                                                               
De Ruigeweg had in die tijd een s-bocht, vlak voor de brug over de Egalementsloot 
langs de Burgerweg. Via een hoger gelegen spoorbrug kon de tram de sloten en de 
Burgerweg kruisen. (Ook nu nog is die bocht daar duidelijk te zien,) 

                                                                                               
Wij fietsen rechtdoor naar het Noord-Hollands 
Kanaal en passeren het oude werkmanshuisje, dat 
de gem. Zijpe heeft laten bouwen voor de fam. 
Otten. (Vader, moeder en ± 12 kinderen.) Het 
huisje is gebouwd op de resten van de oude 
tramlijn, die toen al buiten gebruik was. We 
volgen het pad langs het Kanaal tot aan 
Zijpersluis.                                                          

                                                                                                   Huisje van de fam. Otten 

                                                                                                     



Vanaf het Kanaal boog de tramlijn af naar de grote Sloot bij Zijpersluis. Hier werd 
een hoge spoorbrug aangelegd op betonnen landhoofden. Soms moesten de reizigers 
uitstappen, omdat de tram het anders niet redde om die hoge brug te nemen….!   
Ook de wegen langs de Grote Sloot moesten ter plaatse worden verhoogd.         

                                                                                         
Resten van de spoorbrug (1970)                                     Jacob Claessesluis (1809)   

                                                                             Philips II gaf al opdracht om een sluis te                
                                                                             bouwen in de Oude Schoorlse Zeedijk en   
                                                                             in 1566 werden er 2 sluiswachters aan- 
                                                                             gewezen!  Bij de Abtskolk  het  Abts- 
                                                                             sluisje (genoemd naar de abt van het  
                                                                             klooster te Egmond) en de Jacob   
                                                                             Claessesluis bij Zijpersluis zorgden 
                                                                             voor de afwatering van de Zijpe en 
                                                                             de gronden ten westen van de 
Abtskolk                                                            slaperdijk. 
                                                                              Jacob Claesse was in 1566 benoemd 
                                                                              tot heemraad van de Zijpe.  
                                                                              Bestuurlijk is  er eeuwen lang getwist  
                                                                              tussen het bestuur van de Zijpe en dat  
                                                                              van het Hoogheemraadschap. Pas in  
  Sluisje                                                              1808 werd het toegewezen aan  
                                                                              het Hoog Heemraadschap en werd de  
                                                                              sluis grondig opgeknapt en in 1809  
                                                                              feestelijk  heropend. ( Zie gevelsteen) 

                             

                                                                              

 

 



Wij gaan over de Jacob Claessesluis en zien links de oudste boerderij van de Zijpe: 
het ‘Hujs te Vroech Op.’                                     

Eerst was dit een houten boerderij 
(1600) met een aangebouwd stenen 
voorhuis voor de eigenaar, P.H. van 
Bijlevelt, een Amsterdamse koopman. 
Hij was heemraad en ingeland van de 
Zijpe).                                                                          
In 1670 werd het geheel herbouwd in 
steen met  ‘Heerschapsvertrekken.’                                              
De hoge, blauwe stoep is een 
zogeheten ‘vloedstoep.’  Het pand is 
nu niet meer in gebruik als boerderij.                                   

                     ‘Huijs te Vroech Op’   

Langs de  Oude Schoorlse Zeedijk gaan we verder. Deze oude dijk liep 
oorspronkelijk van Petten tot Krabbendam en stamt uit 1250. Het Noord-Hollands 
Kanaal werd er later (1824) door heen gegraven.        
Aan het einde gaan we l.a. en meteen r.a. naar de Trambaan. Hier reed de tram 
vroeger richting Warmenhuizen. Even verder slaan we l.a. de Burchtweg in en na een 
stukje fietsen kunnen we l.a. naar ‘Het Huis te Nuwendoorn.’                                                    
Deze dwangburcht van Floris V stond destijds aan de monding van het riviertje de 
Rekere. 

             Reconstructie van het                  
             Huis te  Nuwendoorn                                
             (= nieuwe deuren) 

 

                                                                         



Melis Stoke, de grafelijke geschiedschrijver, schrijft over Nuwendoorn:                                                                                               
                              Hi hadde begonnen te Nuwendoren                                                                                                         
                              Sider daerna ene veste                                                                                                                           
                              Die nu wel naer is de beste                                                                                                              
                              Die in den lande staet                                                                                                
Melis Stoke vond deze burcht dus de beste van alle dwangburchten. We vervolgen 
de Burchtweg tot de afslag naar de Kerkweg en daar gaan we r.a. Even verderop 
gaan we l.a. het dorp Eenigenburg in. Dit plaatsje was al in 1289 bewoond. 
Waarschijnlijk door mensen,  die uit het duingebied kwamen en zich vestigden op de 
hier aanwezige terpen. We rijden nu over de Surmerhuizerweg tot we l,a, kunnen 
naar het kerkje, gebouwd op een grotere 
voorganger. In de houten toren hangt een klok 
uit de 16e eeuw en op de rand staat:         
”Salvator heet ick,                                                                   
de levendycghen roep ick,                                             
den Doeden overluy ick,                                         
Noehel Zaal het my geghoten int jaer 1585”     
We rijden via de Surmerhuizerweg door naar de 
Selschardijk en gaan dan l.a.  naar de                                 
Westfriese Zeedijk en gaan er dan r.a. op.                          1e Kerkje Eenigenburg                

                                                                                               
Even later passeren we 2 wielen, de “Burgerwielen.” 
(‘ Wielen’ zijn restanten van vroegere dijk-
doorbraken.) Een stuk fietsen verder komen we 
langs het ‘Dijkstaalderwiel’ en de ‘Prutwiel.’                             
( ‘Dijkstael’  was vroeger een kleine boeren 
gemeenschap aan de Westfriese Dijk.) We fietsen 
door naar St. Maarten. Als we hier r.a. gaan,                                                                                   
komen we aan de Valkkoger Dijk, maar wij 

             Dijkstaal                              fietsen door over de ‘Nieuwe Dijk’ en rijden dan 
 r.a. zo de oude Polder Burghorn in. Dit is één van de oudste polders van Nederland. 
 
 
  
 
 
 
 
Polder        
Burghorn 

 

 

 



In 1456 schonk Hertog Philips I het octrooi tot  bedijken van de gevaarlijke inham 
Burghorn aan Willem van Beieren en die was daardoor ook meteen Heer van 
Burghorn. Tussen St. Maarten en de Hemkewerf werd een Nieuwe Dijk aangelegd 
met grond van: ‘te naaster laghe en ter minste scade.’ ( = zo dichtbij mogelijk, maar 
zonder dat het kwaad kan.) Binnen de polder werden kades aangelegd, zodat de 
waterstand goed op peil kon worden gehouden. De afwatering liep wel richting 
Schagen en daar waren ze er niet zo blij mee, want ze kregen zo veel extra water om 
af te voeren en wateroverlast! In 1462 gaf Willem ‘rechten, vrijheden ende privileges 
aan de inwoners van Burghorn, het  ‘stederecht.’                                                                  
Dwars door de polder werd een weg aangelegd en 
daarover fietsen wij naar de Oude Dijk. Rechts ligt het 
oude  Schagerwiel. We slaan l.a. en rijden over de 
Oude Dijk tot de afslag rechts naar de Halerweg. Hier 
gaan we in en even later slaan we l.a. en fietsen dan 
over de Hemkewerfweg. De terp ‘Hemkewerf’wordt al 
sinds 1500 bewoond!                                                                                                                                                        
We komen uit bij de Lagedijk. Hier reed de tram uit 
Schagen door een coupure van de dijk, Schagerbrug en 
de Zijpe binnen. Het fietspad langs de Lagedijk is 
aangelegd op de oude route van de tram.                   

                                                                                                                Coupure Lagedijk 

Als we l.a. 
het fietspad 
naast de 
Schagerweg 
op gaan, 
zien we 
even verder 
weer het 
Zijper 
Museum 
aan de 
rechterkant 
op ons 
wachten! 
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