
 

DETAILKAART

(H)eerlijk eten route 2 27.4 Km 

 

Vanuit Opperdoes start u deze fietsroute bij imkerij 

de Bijenstal. Naast de wereldberoemde aardappel is 

Opperdoes ook bekend om haar (h)eerlijke honing. 

Bij de imkerij ontvangt u een gratis recept voor 

culinaire hoogstandjes! U stapt op richting 

Oostwoud waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. 

Diverse musea zijn te bezichtigen en in het voorjaar 

dartelen kalfjes in de wei! In Hauwert kunt u een 

kijkje nemen bij de watermolen en fietst u verder 

naar Zwaagdijk-Oost. Hier staat de bekende oude 

veiling waar jarenlang handel werd gedreven. In 

Wervershoof moet u beslist naar meelmolen De 

Hoop. Tip: koop hier uw meel voor een (h)eerlijk 

ovenvers gebakken broodje en laat u meevoeren op 

de vertellingen van de molenaar. Bezoek aan de 

overkant ook de schapenkaasboerderij Molenzicht 

voor een (h)eerlijk stukje schapenkaas en bekijk en 

aai de lammetjes. Via de Groote Vliet, komt u op de Vooroever en langs het stoomgemaal de Vier 

Noorder Koggen, waar steenkool nog in de ovens brandt. In Medemblik kunt u kennis maken met het 

bruisende stadshart en de havens. Bezoek hier ook ligfietsspecialist Ted De Lange (www.teddelange-

ligfiets.nl) en ervaar het nieuwe fietsen! 

Overige informatie  

Voor fietsverhuur, een rondleiding of diverse arrangementen kunt u terecht bij Imkerij de Bijenstal, 

Oosteinde 41 te Opperdoes, 0227-540116, www.bijenstal.nl. 

(Lig)fietsen kunt u ook huren in Medemblik bij Ted de Lange: www.teddelange-ligfiets.nl 

Bron 

Imkerij de Bijenstal en Ted de Lange fietsverhuur 
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Routebeschrijving 

U start bij knooppunt 69 

van Knooppunt 69 > naar Knooppunt 73   .......   Lengte: 1.4 Km 

van Knooppunt 73 > naar Knooppunt 54   .......   Lengte: 2.7 Km 

van Knooppunt 54 > naar Knooppunt 55   .......   Lengte: 2.9 Km 

van Knooppunt 55 > naar Knooppunt 85   .......   Lengte: 3.4 Km 

  
  

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

 

Kenmerken 

Landelijk  

Stedelijk  

IJsselmeer 
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van Knooppunt 85 > naar Knooppunt 84   .......   Lengte: 1.6 Km 

van Knooppunt 84 > naar Knooppunt 91   .......   Lengte: 2.8 Km 

van Knooppunt 91 > naar Knooppunt 56   .......   Lengte: 2.4 Km 

van Knooppunt 56 > naar Knooppunt 57   .......   Lengte: 0.6 Km 

van Knooppunt 57 > naar Knooppunt 74   .......   Lengte: 0.6 Km 

van Knooppunt 74 > naar Knooppunt 90   .......   Lengte: 5.4 Km 

van Knooppunt 90 > naar Knooppunt 89   .......   Lengte: 0.7 Km 

van Knooppunt 89 > naar Knooppunt 69   .......   Lengte: 2.9 Km 

U eindigt op knooppunt 69 
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