
Jubileum Fietstocht 40 jaar: 

( door de noord Zijpe) 

Start: Voor het Zijper Museum:  Schagerweg 97D te  Schagerbrug 

Ga vanaf het museum ra. de Schagerweg op en dan la. de J.A. de Boerstraat in.                         
Fiets door tot nr. 9 aan de rechterkant van de straat. Hier stond vroeger het 
tramstation van Schagerbrug. De tram reed toen nog 
door de weilanden en ging over een trambrug over 
de Grote Sloot. Wij fietsen door naar de Grote Sloot 
en gaan dan ra. en komen zo langs het oude 
Gemeentehuis van Zijpe.                                                                                       
Vervolgens gaan we la de brug over en meteen ra.de 
Grote Sloot weer op. De bruggen zagen er vroeger 
wel iets anders uit..                                                                                                                                

 

Doorfietsen nu naar het eind van 
de Grote 
Sloot                                                                               
en dan ra. het  bruggetje over en 
meteen la. de brug over                                                                                            
het Kanaal Stolpen- Kolhorn 
oversteken. 

                                                                                         
.                                                                                               

 

 

 

Aanleg Kanaal Stolpen- 
Kolhorn 

Passage  langs de Grote 
Sloot op:                                            
13 januari 1936                                                                                                          

 

 



Ra. de parallelweg op tot we bij de Westfriese Omringdijk komen. Hier gaan we la. 
de dijk op en fietsen tot we aan onze rechterkant het Keinsmerwiel zien. ( een over-
blijfsel van een dijkdoorbraak)Van 
hieruit hebben we een prachtig 
uitzicht over het land met, als je goed 
kijkt, de contouren van  “Groot 
Keins.”  Dit was ooit een onbedijkt 
eilandje.                                                                                                                                                                  
Dan door naar het kapelletje van de 
Keins, aan de rechterkant van de weg.  

 

Ga even naar binnen om een kaarsje aan te 
steken. De echte Maria van de Keins kun je 
bekijken in het Westfries Museum in Hoorn.   

Nu gaan we la. de Keinsmerweg op en rijden over het fietspad naar de Grote Sloot, 
die we voor de brug la. op rijden. We komen nu langs de “Grote Keins”  en                                                                                                                                
daarna kijken we even we bij molen D. Molen I  aan de overkant, is afgebroken in 
1923 en daarvoor in de plaats kwam een 
Amerikaanse “windmotor.”  Deze is gebleven 
tot 1968.                                                                                                                         

 

 

 



We fietsen verder  naar de boerderij   “De 
Surinaamse Vriend.” In 1610 werd hier een 
boerderij gebouwd en nu is deze nog steeds als  
boerderij in bedrijf. Jan de Vries, eerst 
koopvaardij kapitein en later koopman in 
Schagen,  nam in 1811 de toen nog naamloze 
boerderij over. Rond 1822 , als hij al op leeftijd 
is, vertrekt hij naar Suriname, waar hij een 
suikerplantage heeft, “Wayanpibo.” Hij had die 
plantage eerder op een Amsterdamse veiling           De Surinaamse vriend                                                                                                
gekocht. Jan De Vries overlijdt                                                                                            
onverwacht in 1825 in het verre Suriname en zijn weduwe heeft toen de boerderij de 
naam gegeven: “De Surinaamse Vriend.” En zo heet de boerderij nog steeds!                                

Nu ra. de Grote Sloot oversteken en dan meteen 
weer ra. de Grote Sloot  (westkant) op rijden en 
doorfietsen tot we bij nr. 411, de geitenboerderij 
“Utopia,.” komen.  De kaasboerderij is nieuw 
gebouwd naast boerderij “Hoop en Vlijt.” Deze 
boerderij  heeft rondom gele steentjes en is 
bewoond geweest door vele eigenaren vanaf ca. 
1700. (voor zover bekend)                                                                      

            Hoop en Vlijt                         In 2010 wordt het een geitenboerderij, waar 
geitenkaas wordt geproduceerd en dat gebeurt dus nu in de nieuwe boerderij onder 
de naam “Utopia.” Even verderop passeren we het oude molenhuisje van molen I  en 
komen dan bij nr. 423.  Hier was vroeger het “K.I.” station   gevestigd. In 1945 
begonnen er boeren in de Zijpe met kunstmatige inseminatie. Dit vooral om 
geslachtsziekte en dek-infecties te voorkomen. Maar het bleek ook gunstig te werken 
voor de fokkerij en dus fuseerden de bestaande K.I. verenigingen en begonnen in de 
voormalige boerderij “Tutor” met een eigen station. De boerderij werd  aangepast 
om onderdak te bieden  aan de ingebrachte 
dieren.                                                                                                                                          
In 1982 kwam het tot een fusie met de K.I. van Sijbekarspel en het pand aan de Grote 
Sloot werd verkocht aan de 
fam. H. Oort. 

 

 

K.I. Station Schagerbrug                                                                                                        



We volgen dan de Grote Sloot tot we in Oudesluis komen.  Daar .ra. de brug over en 
dan meteen la. naar de sluis: Ooit de grootste van Europa!    

 

We rijden terug naar de brug en gaan ra. het dorp Oudesluis in  Door fietsen over de 
spoorweg- overgang..  Hier stond vroeger het tramstation van Oudesluis                                                                                                    

      

 

 Spoorweg overgang met station  1890   

 
 
 
 
 
We fietsen nu de Korte Ruigeweg in tot we bij de meer dan 400 -jarige  eendenkooi 
van Hidde Bessembinders komen. De kooi is nog steeds in bedrijf !                                                                                                               

 

Hidde Bessembinders in  de eendenkooi             Oude kaart met eendenkooi  ( 1665)               



                                                                                                                                                                             
De kooi heeft het recht van afpaling op 500 m. gerekend uit het midden van de kooi. 
Er mag geen verstoring door geluidsoverlast plaatsvinden voor de eenden!                                           
We fietsen verder door en steken de Keinsmerweg over.                                                                                                          
Op de hoek van de Korte Ruigeweg staat de prachtig gerestaureerde boerderij: 
“Zandwijk.” Ooit stond hier een Buiten, genaamd “Krijgslust.” Het was eigendoom 
van een kapitein ter zee in ruste. Hier vond hij een rustpunt tijdens zijn militaire 
carrière!     ,  

 

Nu de hele Ruigeweg verder uit fietsen, tot de parallelweg langs het kanaal Stolpen-
Kolhorn. Hier ra. en door rijden naar het 
fietstunneltje onder de weg door.                                                                               
Over het fietspad langs de Schagerweg 
fietsen tot de kruising met de Ruigeweg.  
Hier ra. de Ruigeweg in en door rijden 
tot aan  nr, 107 A   (Hulsebosch.) 
Tegenover dit pand la. het  pad op, dat 
door het land loopt.                                                                                                                                                    

            

                                                                                          Ruigeweg in 1907                                                                   

Voor een grote boerderij la.  om die boerderij heen naar de Grote Sloot lopen.                                  
Pas op: Hier kan het blubberig zijn!                                                                                                                               
La. de Grote Sloot op fietsen en dan passeren we het voetgangersbruggetje over de 
Grote Sloot. Hier lag vroeger de ophaalbrug voor de tram, die hier over de Grote 
Sloot ging en door het land reed naar de Ruigeweg. Even verder zien we aan de 

overkant  het 
vroegere 
Gemeentehuis 
uit 1908. 

            

1930       1908                                                                                   



  

            

Bij de kruising met de Schagerweg gaan 
we ra. de brug over.                                                                                                                                                    
Op de hoek zien we de “Koepel.”                               
Nu zit daar een restaurant in, maar 
oorspronkelijk was het de vergaderruimte 
van het polderbestuur en zat vast aan café  
“Het Wapen van Zijpe.” 

 

 

 

We fietsen verder over de Schagerweg 
en  aan de linkerkant is een B. en B. Hier 
was vroeger de smederij van de Fam. 
Van Bodegraven. 

 

 

Nu door fietsen,  tot we bij het                                
“Max Plazir Huis” komen.                                                                             
Dit is een tehuis voor mensen met 
alzheimer.                                                           
Ooit was hier het bejaardenhuis 
“Zuiderzon”  in gehuisvest  en vervolgens 
werd het omgebouwd tot Gemeentehuis 
van Zijpe. 

 

We fietsen er langs en slaan la. en komen zo terug bij het Zijper Museum:                                                
Einde van de tocht! 

Voorjaar 2022 

Lydia Romijn en Ineke van Stuijvenberg 

Werkgroep Historisch Onderzoek 
Historische Vereniging “De Zijpe” 

 

 



 


