40-jarig jubileum
Historische Vereniging “De Zijpe”
Pelgrimstocht naar het verleden: Wieringen – de Keins – Egmond - Heiloo
Deel 1: Wieringen – de Keins

De naam van het voormalige eiland Wieringen is waarschijnlijk afgeleid van het
Oudfries “wir,”dat hoogte betekent. Er wordt al naar verwezen in een beschrijving
van de Friese goederen van de Abdij van Fulda ( deelstaat Hessen in Duitsland) in de
8e eeuw! Het hele gebied werd aangeduid met: “pagus Wironi in terra Fresonum.”
In 1924 kwam er een eind aan het eiland, door de aanleg van de “Korte Afsluitdijk.”
Wij beginnen de tocht in Den Oever bij het “Viking Informatie Centrum.”
Hier is het boekje te koop: “In het voetspoor van Willibrord” en daarin vind je een
routebeschrijving voor een wandeling, of fietstocht van ca. 20 km over
Wieringen.
Den Oever is , net als Stroe, een rustpunt voor reizigers naar Santiago de
Compostella en je kunt hier ook een stempel krijgen voor je wandeltocht!
Rijd door naar de haven met de vernieuwde visafslag en ga door de Coupure in de
dijk en dan ra. de Havenstraat in. Doorrijden via de Noorderoeverdijk, ra. naar de
Molgerdijk en ra. naar de Keizerspoeldijk naar Oosterland.
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Bekijk hier de oude Michaëlskerk De kerk is uit de 11e eeuw, gebouwd in romaanse
stijl met muren van zo’n 85 cm dikte! De toren uit de 13e eeuw heeft een achthoekige
torenspits, die in de 17e eeuw is gebouwd. Tijdens restauraties zijn er sporen
gevonden van een houten kerkje uit de 9e eeuw.
In de kerk hangt een houten wandbord met de tekst:
Gesticht van Grave Dirk de Eerste AD CCMLXVI ( 866) ontwijd door de
Heidense Noormannen. Voor Christus teruggegeven en vernieuwd door Grave
Dirk de Tweede AD CMLXXXXV ( 985). Gerestaureerd en ingewijd AD
MCMXXXVIII (1938)
Michaëlskerk
Er is beneden in de kerk nog een crypte te zien
met een sarcofaag uit de 10e eeuw en drie
bontzandstenen sarcofagen uit de 12e en 13e eeuw!
In de pastorie woonde de verbannen Duitse
kroonprins Friederich. De keizer zelf zat toen met
zijn familie in Doorn.
We rijden Oosterland uit over de Gemeenelands-weg en gaan dan ra. naar Vatrop,
samen met Stroe de oudste woonkern van Wieringen. Hier is een mooi natuurgebied
ontstaan door kleiafgravingen voor de dijkbouw Je hebt hier een prachtig uitzicht
over de Waddenzee.
De weg loopt hier dood: Terug rijden en dan meteen met een flinke draai ra. de
Bierdijk op. Let op: Hier kunnen schapen over de weg lopen!

Vatrop
Volg de Bierdijk en die gaat over in de Bierdijkerweg.
Aan het eind van die weg kom je bij de kruising met de Stroeërweg.
Links aan de overkant van de weg vind je het oude kerkhof van Smerp / Stroe met
daarop de “Heidense Kapel.” In de muur is een gevelsteen met daarin een varken
afgebeeld: Een heidens symbool! Het verhaal gaat, dat Willibrord hier ooit de eerste
kerk heeft gebouwd..., maar dat blijft bij een verhaal! Ooit moet hier wel een houten
kerkje hebben gestaan en rond 1100 is er waarschijnlijk een grotere, stenen kerk
gebouwd.
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Uit opgravingen is gebleken, dat de omvang van die kerk zo’n beetje gelijk was aan
die van de kerk in Oosterland. Vele vrijwilligers zijn bezig geweest om een nieuwe
kapel te bouwen en dat is ze goed gelukt. Van hieruit kun je de route naar Santiago
de Compostella lopen en een stempel halen. (Of gewoon een rondje Wieringen
lopen! )
Vroeger lagen er kleine (schuil) kapelletjes langs de wegen op steeds zo’n 20 km.
afstand en ze waren allemaal gebouwd op een kruising van “leylijnen!”
(energiebanen, die in een rechte lijn over de aarde lopen) De Vikingen en Germanen
bouwden hun heiligdommen op de leylijnen en de katholieke kerk heeft dat van ze
overgenomen!
Heidense Kapel

Ingang kerkhof van Stroe

De “Jacobsschelp,” symbool voor de wandelroute naar Santiago de Compostella en
voor de bedevaartgangers is er een stempel iom in hun paspoort te stempelen!
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Het kerkhofje is een prachtige en rustgevende plek
met vele oude graven en ook een heel bijzondere
nieuwe daar tussen.. Even zoeken en dan vind je de
steen wel! Veel vissers werden hier vroeger
begraven, want dan hadden ze uitzicht op de
zee. Maar nu ligt er een dijk en is hun uitzicht weg..
We gaan de Stroeërweg in en rijden door tot nr. 39,
waar het eilandmuseum “Jan Lont “is gevestigd.
Na bezichtiging de Stroeërweg afrijden en aan het
eind la. de Batuumweg in en vlak daarna ra. de
Noordburendwarsweg op. Dan la. naar
Noordburenweg, ra. Noorderlaan en die helemaal
volgen tot we ra. gaan naar de Koningsweg.
Vervolgens ra. de Normerweg in naar de
Normerdijk. Normerpolderweg, ra. Singelweg in en
la. Noorderbuurt, la. Quarantaineweg op rijden.
De naam geeft het al aan:
Vroeger stonden hier de quarantaine huizen,
“pesthuizen” werden ze in de volksmond
genoemd!
Schepelingen met een zeer besmettelijke ziekte werden hier aan land gebracht en in
quarantaine geplaatst. In 1875 werden de panden
gesloopt en nu is er niets meer van te zien, maar,
verderop langs de dijk staat nog wel een
peilschaalhuisje
Die werd gebruikt om de waterstanden vast te leggen
en is nu een rijksmonument.
We rijden door, langs camping “Zeezicht” naar de
Rijksstraatweg en gaan dan hoog boven de snelweg
over de Dam en aan de overkant gaan we ra. de
Westerlanderlaan en de Verbindingswegen die
vervolgen, maar dan heet het Westerlanderweg. Ra. de Westerdamsterweg in en
vervolgens ra. naar de Waterweg en dan ra. naar De Haukes.
Als je De Haukes volgt, kom je in de (jacht)haven. De postboot naar Van Ewijcksluis
vertrok hier vandaan.
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We rijden dan door langs de buitenkant van het Amstelmeer naar Van Ewijcksluis
via de Haukessluisweg, Amstelmeerweg, de Oosthoekweg en dan ra. over de
Amsteldijk naar de Sluisweg, waarover we Van Ewijcksluis binnen rijden.
.

Station Van Ewijcksluis

Route naar de Keins
Van Ewijcksluis is genoemd naar
Jacob van Ewijck van Oostbroek van
de Bilt, gouverneur van de koning
en belast met de inpoldering van de
Anna Paulowna Polder. In 1910
begon men hier met de aanleg van
de tramlijn van Ewijcksluis –
Schagen.
Wij gaan la. de Van Ewijcksvaart op
en volgen die tot de N 249 en daar
gaan we la. naar Anna Paulowna.
We rijden nu langs het lage Oude
Veer en aan onze rechterhand zien
we het gemaal “Wijdenes-Spaans.”
Dit was een stoomgemaal, gebruikt
(1873) bij de inpoldering van de
Anna Paulowna Polder.
Het gemaal is grondig
gerestaureerd en is nu volledig
elektrisch in gebruik.

Stoomgemnaal Wijdenes-Spaans
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Bij de rotonde gaan we la. de brug over van het Oude Veer en dan meteen ra. de
Kneeskade op. We passeren molen Leonide, die in 2002 als luxe woonhuis is
gebouwd. Aan het eind van de Kneeskade gaan we la. de Noorderweg op, maar eerst
even naar rechts om te genieten van de
oude sluis: Ooit een van de grootste van
Europa!
De sluis van Oudesluis

Vervolgens rijden we over de Slikkerdijk
Oudesluis uit en gaan dan ra. naar de
Grote Sloot, die we volgen tot
Keinsmerbrug.
Nu la. naar de kapel op de Keins, die in
de bocht van de weg rechts verscholen
ligt, vlak achter de Westfriese Dijk.
Keinsmerbrug

Kapel van de Keins

Einde deel 1
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