
 

DETAILKAART

Bloemkoolroute 32.6 Km 

 

In polder het Grootslag wordt al vanaf 1600 bloemkool geteeld. Deze 

route neemt de fietser mee van toen naar nu, van oud naar modern. 

Het gebied bezit nog tal van herinneringen aan dit verleden, zoals de 

Overhaal in Broekerhaven waar de producten werden verkocht aan 

de handelaren. Ook herinneren de restanten van de oude veiling aan 

het water, de oude tuinderhuisjes met overkappingen voor de 

schuiten en de zaadteelt in Enkhuizen aan de groeiende welvaart 

dankzij de bloemkool. Tegenwoordig wordt er met behulp van 

moderne machines naast bloemkool ook veel broccoli geteeld. In 

Andijk kunt u een bezoek brengen aan poldermuseum Het Grootslag 

waar u de historie van het gebied nog eens nader kunt bekijken.  

 

Openbaar vervoer informatie 

Er liggen 2 NS stations langs deze route: 

-NS station Enkhuizen 

-NS station Hoogkarspel 

 

Bij beide stations kunt u ook fietsen huren. Voor meer informatie over NS fietsverhuur klik hier. 

 

Overige informatie 

De bloemkoolroute is gebaseerd is op de Bloemkoolroute zoals deze te koop is bij de VVV's van 

Enkhuizen en Medemlik. Deze folder kost € 2,50. 

 

Bron: 

Familie Buysman, Stede Broec  

Foto Overhaal Recreatieschap Westfriesland/M. den Das 
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Routebeschrijving 

U start bij knooppunt 48 

van Knooppunt 48 > naar Knooppunt 49   .......   Lengte: 1 Km 

van Knooppunt 49 > naar Knooppunt 25   .......   Lengte: 3.1 Km 

van Knooppunt 25 > naar Knooppunt 16   .......   Lengte: 4.2 Km 

van Knooppunt 16 > naar Knooppunt 15   .......   Lengte: 4.4 Km 

  
  

Voor toeristische informatie langs deze route klik op een icoon en vervolgens op update kaart. 

 

Kenmerken 

Landelijk  

IJsselmeer 
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van Knooppunt 15 > naar Knooppunt 13   .......   Lengte: 5.1 Km 

van Knooppunt 13 > naar Knooppunt 26   .......   Lengte: 1.7 Km 

van Knooppunt 26 > naar Knooppunt 30   .......   Lengte: 3.2 Km 

van Knooppunt 30 > naar Knooppunt 28   .......   Lengte: 3.4 Km 

van Knooppunt 28 > naar Knooppunt 27   .......   Lengte: 1.5 Km 

van Knooppunt 27 > naar Knooppunt 48   .......   Lengte: 5 Km 

U eindigt op knooppunt 48 
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