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Schulpvaartroute
Per fiets door de Groene Ruimte
tussen
Castricum, Limmen en Akersloot,
kortom een gebied dat uw aandacht verdient

±31 km
tijdsduur 3 á 4 uur

Inleiding
Op 22 juni 2000 besloten Castricum, Akersloot en Limmen te
gaan fuseren en sinds l januari 2002 vormen zij met elkaar één
gemeente. Een belangrijk kenmerk van Akersloot en Limmen is
de landelijkheid, zowel binnen de bebouwing als daarbuiten. Dit
in tegenstelling tot de forensenplaats Castricum, die vooral een
landelijk buitengebied kent. Met elkaar willen zij zich sterk maken voor een groene gemeente tussen Kaasstad (Alkmaar) en
Staalstad (Velsen, Beverwijk en Heemskerk). Al voor het samengaan waren zij met elkaar overeengekomen om in samenwerking met het Noord-Hollands Landschap, PWN en Staatsbosbeheer het gebied tussen de drie dorpskernen groen te houden
en de dorpen niet aan elkaar te laten vastgroeien. Het gebied
tussen de drie genoemde dorpskernen bestaat uit
weidelandschappen met kleine meertjes, historische dijkjes en
2000 jaar oude waterlopen, slingerend als zilvergrijze linten door
de groene ruimte. Een van die zilvergrijze linten is de Schulpvaart, een natuurlijke waterweg, die met de daarop aansluitende
waterwegen tot in de 20e eeuw een belangrijke vaarweg was,
waarover het vrachtvervoer tussen Castricum, Limmen en Akersloot, maar ook van en naar het Alkmaardermeer plaatsvond. Tot
de groene ruimte behoren ook de duinen. Nu er nauwelijks nog
water voor de drinkwatervoorziening aan de duinen onttrokken
wordt, kan vanuit herstelde duinrellen het heldere en kwalitatief
uitstekende duinwater naar agrarische natuurgebieden geleid
worden om daarmee de natuurwaarde ervan te verhogen. Het
zijn de boeren die vanouds een belangrijke rol vervullen bij het
in stand houden van het landschap, maar tegenwoordig staat
traditioneel landschapsbeheer een gezonde bedrijfsvoering in de
weg. Om boeren als landschapsbeheerders te behouden, dienen
zij een gepaste beloning te krijgen om hun werk in het belang
van de natuur te kunnen blijven doen en er plezier in te houden.
Niet alleen weidevogels en andere dieren profiteren van de instandhouding en verbetering van de groene ruimte. Ook voor de
recreërende mens is het van belang dat boerenslootjes, stille polders, schilderachtige bosjes niet nog verder verdrongen worden
door nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en nog meer wegen.

* Startpunt 1
Vanaf station Castricum gaat u linksaf en neemt u de
eerste spoorwegovergang (alleen voor voetgangers en
fietsers). Na de spoorwegovergang gaat u meteen rechtsaf.
Als u rechtdoor blijft rijden, komt u op een klinkerweg
met aan beide zijden wallen die met bomen zijn
begroeid. Dit is de Duinenboschweg. 1 Stop bij de
tweede opening in de linkerwal.

Zanderij en Duinenboschweg
In de loop van de 19e en 20e eeuw heeft de binnenduinrand van
Castricum een heel ander aanzien gekregen. Voor de aanleg van
de spoorbaan Den Helder-Amsterdam werd een groot stuk
duinterrein voor het benodigde zand afgegraven. Het open en
vlakke gebied tussen de spoorbaan en het Noord-Hollands
Duinreservaat wordt dan ook 'De Zanderij' genoemd. De
spoorlijn werd op l mei 1867 in gebruik genomen. Op de plaats
van het voetpad, langs de Duinenboschweg, liep vroeger een
trambaan van het spoorwegstation Castricum naar de, in 1909
in gebruik genomen, provinciaal psychiatrische inrichting 'Duin
en Bosch'. In 1904 werd met de aanleg begonnen en was de lijn
bedoeld voor aanvoer van bouwmaterialen. Na voltooiing van
het ziekenhuis werd de lijn gebruikt voor de aanvoer van
steenkolen. Vanaf 1914 zorgde een paardentram voor het
personenvervoer. Later werd één van de twee paardentramrijtuigen in de eigen technische werkplaats omgebouwd tot
een elektrische tram.
Tot in 1938 bleef de lijn voor personenvervoer in gebruik. De centrale van 'Duin en Bosch' ging in het begin van de jaren zestig
over op stookolie en later op aardgas. De lijn raakte buiten
gebruik maar bleef toch nog tot 1970 bestaan. Daarna werd het
spoor opgebroken. Castricum had nog een derde railverbinding.
Door de dorpskommen van o.a. Limmen en Castricum liep vanaf
1897 tot en met 1923 de tramlijn Alkmaar - Haarlem.
Concurrerende autobusdiensten maakten de tramlijn
uiteindelijk onrendabel.

Als u de Duinenboschweg blijft volgen, komt u op het
landgoed 'Duin en Bosch'.
U stopt even bij het plaatsje met de bankjes en de
informatiepanelen. 2

Landgoed Duin en Bosch
Het landgoed Bakkum was ooit in bezit van koning Willem 1. In
1843 kwam het in handen van zijn zoon prins Frederik en in 1882
ging het over op diens dochter prinses Marie, vorstin von Wied.
In 1903 kocht de provincie het landgoed. Een gedeelte werd bestemd voor de bouw van een psychiatrische inrichting. In 1909
werd het Provinciaal Ziekenhuis 'Duin en Bosch' in gebruik genomen. De opzet bestond/bestaat uit een paviljoensysteem en
de organisatie was zodanig geregeld dat het ziekenhuis helemaal
in de eigen behoeften kon voorzien. In de centrale werkplaats
werd de benodigde elektriciteit opgewekt, er was een eigen drinkwatervoorziening en men beschikte over een wasserij. Een ingenieus systeem zorgde ervoor dat rioolslib over de zogenaamde
vloeivelden werd verspreid teneinde de schrale duingrond nog
enigszins vruchtbaar te maken. Een smalspoor verbond de paviljoens onderling: het maakte het vervoer van voedsel, gewassen kleding en andere zaken mogelijk. De tramlijn naar station
Castricum maakte 'Duin en Bosch' tot een dorp op zich. Sinds l
januari 1994 is het ziekenhuis verzelfstandigd, met andere
woorden, het is geen Provinciaal Ziekenhuis meer. Vanaf die tijd
veranderden ook de opvattingen over de zorg aan psychiatrische
patiënten. Grote psychiatrische instellingen moeten verdwijnen
en daarvoor in de plaats worden behandelcentra in de regio's gerealiseerd. Wonen, arbeid en dagbesteding dienen ook een plaats
midden in de samenleving te krijgen. Ondanks deze ontwikkelingen is het de bedoeling om het parkachtige ziekenhuisterrein in
stand te houden en er meerdere maatschappelijke gebruiksmogelijkheden aan toe te kennen, waarbij de functie van psychiatrisch
ziekenhuis niet helemaal zal verdwijnen. Het terrein is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. De nieuwe ingang aan de
Zeeweg, die eind juni 2000 in gebruik is genomen, heeft het terrein voor het autoverkeer beter bereikbaar gemaakt. De schouw-

burgzaal ‘De Clinghe’ is gesloopt, het hertenkamp is
verdwenen en nieuwe woningen zijn in dit landgoed in trek.
Een aantal karakteristieke gebouwen en delen van het terrein
zijn in 2001 benoemd tot rijksmonument.

Direct voorbij de flat 'Koekoeksduin' gaat u linksaf het
oplopende pad Goudsbergen op. Bij de eerstvolgende
driesprong gaat u rechtsaf en rijdt u door totdat u aan uw
linkerhand een gebouw in vakwerkstijl ziet. Hier stapt u af.
Met uw fiets aan de hand slaat u direct na dit gebouwtje
linksaf. Dit pad leidt u naar de voormalige begraafplaats
van 'Duin en Bosch'. U loopt rechtdoor tot aan de 'treuriep' midden op de begraafplaats. 3

De begraafplaats
van
'Duin en Bosch'
was
vanaf de oprichting
van
de psychiatrische
inrichting tot 1960
in gebruik.

Begraafplaats van Duin en Bosch
Dat in de opzet van de zelfverzorgende organisatie de hiërarchie
ver werd doorgevoerd, komt tot uitdrukking in de eigen begraafplaats die 'Duin en Bosch' bezat. Het is een bijzonder cul-

tuurhistorisch monument, omdat het een beeld geeft van de bejegening van overleden patiënten en personeelsleden die er een
laatste rustplaats kregen. Zelfs na de dood werd destijds onderscheid gemaakt. De begraafplaats was verdeeld in twee afzonderlijke gedeelten: één deel was bestemd als algemene begraafplaats en het andere deel voor rooms-katholieke overledenen. In
beide delen waren drie klassen te onderscheiden. De eerste klasse was voor hogere en middelbare ambtenaren, de tweede klasse voor het overige personeel en de derde klasse voor de patiënten. In 1953 werd hier voor het laatst een personeelslid begraven
en in 1960 voor het laatst een patiënt. In 1963 werd het formele
besluit genomen de begraafplaats definitief te sluiten. De tand
des tijds deed zijn werk en vandalen gingen hun gang. De begraafplaats verloederde. In 1993 werden de begraafplaats en het
omliggende duingebied tot natuurmonument verheven. De oorspronkelijke paden zijn weer in ere hersteld. Centraal staat een,
in de entourage passende, 'treur-iep'.

Door het pad rechtdoor te volgen verlaat u de begraafplaats en komt
u weer op een verharde weg Goudsbergen. Hier stapt u weer op uw
fiets en volgt u de weg naar rechts. Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf
Oude Parklaan en bij de volgende T-splitsing naar links. Aan het
einde bij de kliniek met een stervorm de weg naar rechts blijven
volgen. U passeert daarbij de watertoren. Als u deze Oude
Parklaan uitrijdt, ziet u voor u een tamelijk laag, oud donker
gekleurd gebouwtje, een voormalig duinboerderijtje. 4

Het Oude Huijs
'Het Oude Huijs' is een voormalig duinboerderijtje. Het stond er
al in 1829 toen koning Willem I het duinterrein kocht van de familie Boreel. Het werd toen 'De Kwekerij' genoemd. Het was
een gemengd bedrijfje met gras- en akkerbouwland, en dat bleef
het tot de begin jaren van de 20e eeuw, toen het terrein bestemd
werd voor de bouw van een psychiatrisch ziekenhuis. Het
boerderijtje bleef voor de slopershamer gespaard. Na
opslagplaats voor landbouwproducten en tuingerei te zijn
geweest, kreeg het de functie van 'theehuis' voor
patiëntenbezoekers. Na restauratie werd het

in 1969, bij het 60 jarig bestaan van 'Duin en Bosch', ingewijd als
museum en draagt het de naam 'Het Oude Huijs'. In 2000 heeft
het gebouwtje weer de functie van theehuis teruggekregen en
kunnen passanten er op zon- en feestdagen terecht voor een consumptie. In 2014 heeft het boerderijtje een woonfunctie
gekregen. Bezoekers wordt nu de weg gewezen naar 'De Oude
Keuken' tussen de Watertoren en het Administratiegebouw.

U passeert dit gebouwtje aan de linkerkant en als u de weg
blijft volgen, komt u uit op de Zeeweg. Stopt u even aan de
rechterkant van de uitrit. 5

Koningskanaal
Tussen de rijweg en het fietspad ligt het Koningskanaal. De 'Maatschappij ter bevordering van Landbouw' - in 1776 opgericht schreef in 1816 een prijsvraag uit om de voor landbouw geschikte
duingronden te ontsluiten. Het ontwerp van Jhr. Mr. D. T. Gevers
van Endegeest werd in 1824 met goud bekroond. In 1830 werd
met de uitwerking van zijn plan begonnen. Windsingels werden
aangeplant en het Koningskanaal met een zijkanaal naar het
noorden en een zijkanaal naar het zuiden werden gegraven voor
de afwatering van de natte duinvalleien. De ontginning werd echter geen succes.

U volgt het fietspad langs de Zeeweg naar rechts. U
passeert de rotonde en houdt richting Limmen aan.
Bovenop het spoorviaduct heeft u uw volgende stopplaats.
6

Groot-Limmerpolder en het verhaal van strandwallen,
strandvlakten en het binnendeltagebied
De Groot-Limmerpolder omvat het groene gebied ten westen en
ten oosten van Limmen en kent een interessant verhaal over de
ontstaansgeschiedenis.
Kennemerland wordt tegen de zee beschermd door een gesloten
duinenreeks, die geologisch gezien heel jong is. Omstreeks

het einde van de 12e eeuw moeten de jonge duinen tot ontwikkeling gekomen zijn, hoewel ook daarna nog aanzienlijke verstuivingen optraden.
Het ten oosten van de duinen gelegen gebied toont min of meer
duidelijke zandruggen die ongeveer evenwijdig aan de kust liggen.
Het zijn de restanten van vroegere kustlijnen die strandwallen worden genoemd. Op de meest oostelijke reeks zijn de dorpen Uitgeest
en Akersloot gesitueerd. Op de westelijke reeks zijn de plaatsen
Limmen, Heiloo en Alkmaar ontstaan. De lage gronden achter de
jonge duinen en tussen de twee reeksen strandwallen zijn voormalige strandvlakten. Na afsluiting van de zee en de daarop volgende ontzilting kon er enige veenvorming plaatsvinden. Oostelijk van de strandwallen ontstond een uitgestrekt veengebied.
Het groene gebied rondom u is echter geen strandvlakte geweest
maar een binnendeltagebied.
In tegenstelling tot Limmen, Heiloo en Alkmaar is Castricum niet
ontstaan op een strandwal, maar op een stelsel van oeverwallen
en stroomruggen, die tot stand gekomen zijn toen Castricums
grondgebied onder invloed stond van een zeegat. In het laatste
stadium bevond de monding daarvan zich tussen Egmond en Bergen. Rond 1900 v. Chr. stond dit zeegat in verbinding met een
veenstroompje dat later zou uitgroeien tot het Oer-IJ. Rond 200
vóór Chr. was het binnendeltagebied voldoende verland en werd
wonen op Castricums grondgebied mogelijk. Dat het Castricum
van toen is ontstaan op een stelsel van stroomruggen en oeverwallen, was tot in de eerste helft van de 20e eeuw nog goed te herleiden uit de buurtschappen waaruit Castricum bestond. De buurtschappen Heemstede en Oosterbuurt zijn nog te herkennen, de
Kerkbuurt en Noordend door verdichting van de bebouwing nauwelijks meer. De Schulpvaart, aan de rechterkant van het spoorviaduct, wordt beschouwd als een van de restgeulen in het binnendeltagebied en was tot in de 20e eeuw een belangrijke vaarweg. Eeuwenlang vond langs deze waterweg de afvoer van schelpen voor de kalkovens plaats, maar ook voor andere vormen van
vrachtvaart was het een belangrijke vaarweg. Stenen en andere
bouwmaterialen, o.a. voor de bouw van het ziekenhuis 'Duin
en Bosch', werden via de Schulpvaart aangevoerd.

De Schulpvaart dateert van voor onze jaartelling en is een
restant van de binnendelta die hier bestond. Tot in de 20 e eeuw
was het een vaarweg voor vrachtvervoer, o.a. schelpen voor de
kalkbranderijen.

U vervolgt uw weg waarbij u de afslag naar Castricum
passeert. Bij het kruispunt met stoplichten steekt u rechtdoor
de dubbele rijbaan over en volgt u het fietspad naar links
tot aan de tweede afslag naar rechts. Dit is de
Zuidkerkenlaan. Bijna aan het eind van deze weg vindt u de
Hortus Bulborum en de oude dorpskerk van Limmen. De
kerk is niet voor bezichtiging geopend. 7

Hortus Bulborum
De Hortus Bulborum werd in 1928 opgericht. De hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Limmen, meester P.
Boschman, verzamelde reeds in de jaren '20 oude
bloembollensoorten. Hij ging de kwekers langs om van iedere
soort een paar exemplaren te vragen. Nu bestaat de collectie uit
ongeveer 1500 soorten tulpen (waarvan de oudste soort dateert
uit 1595), hyacinten, narcissen en fritillaria's. De collectie is niet
alleen van cultuurhistorische waarde, maar bovendien blijken
daarin variëteiten voor te komen welke van groot belang zijn als
uitgangsmateriaal voor een assortiment dat in de toekomst een
milieuvriendelijke bollenteelt mogelijk zal maken. Combineer
een bezoek aan de Hortus eens met de Bloemendagen, die
jaarlijks omstreeks begin mei

in Limmen gehouden worden. Door het gehele dorp zijn mozaïeken te zien die gemaakt zijn van hyacintenbloemen, ook wel
hyacintennagels genoemd. Door het dorp worden gewoonlijk
twee routes uitgezet die u langs versierde tuinen, versierde straten, bloemsierkunst en natuurlijk de mozaïeken leiden.
Oude dorpskerk van Limmen
Het oorspronkelijk aan Sint-Maarten gewijde dorpskerkje van
Limmen is een kerkje met een bewogen geschiedenis. Uiterlijk
vertoont het duidelijk de littekens van verbouwingen en restauraties die het in de loop der eeuwen heeft ondergaan. De oudste
vermelding van het kerkje te 'Limbon', zoals Limmen destijds
heette, is uit het jaar 740. In het jaar 1108 schenkt de Utrechtse
bisschop Burchard de kerk aan het kapittel van Sint-Marie te

De oude dorpskerk
van Limmen heeft
een bewogen geschiedenis van verbouwingen, verwoestingen en restauraties. De laatste restauratie
vond plaats in
2001.

Utrecht. Het vermoeden bestaat dat dit is geschied toen het houten kerkje door een tufstenen was vervangen. Door het opgraven
van resten van de oorspronkelijke vlijlaag van schelpen, kon worden opgemaakt dat het een tufstenen zaalkerkje zonder toren was.
Het gebouw had een uitwendige breedte van 10 m en een lengte
van ca. 28 m. In de 13e eeuw kreeg het tufstenen kerkje tegen de
westmuur een toren van baksteen. In de 14 e eeuw werd de kerk
verbreed en verlengd. In de 80-jarige oorlog werd, tijdens het beleg van Alkmaar, Limmen geplunderd waarbij de kerk gedeeltelijk werd verwoest. Na het beleg werd slechts een gedeelte van de
kerk hersteld en voor de protestantse eredienst ingericht (1598).
De ruïne van het koorgedeelte heeft nog tot 1806 het beeld in de
'Kerkbuurt' bepaald. De fundamenten zijn gedeeltelijk bewaard
gebleven en bevinden zich onder het maaiveld.

* Startpunt 2
U passeert het kerkje. Bij de T-splitsing gaat u linksaf de Schoolweg in. Bij de volgende driesprong volgt u naar rechts de Schoollaan en daarna de Achterweg naar links. Daar waar de Achterweg naar links afbuigt, gaat u rechtdoor en stopt u voor de
waterpartij. (Aan het einde van de Achterweg bent u rechts de
Dampegheestlaan gepasseerd. Dampegheest was een landgoed dat
reeds in de 13e eeuw wordt genoemd en in 1846 door sloop zijn
einde vond). 8

't Stet
Aan dit water was vroeger 't stet gelegen, een aanleg-, laad- en
losplaats voor vrachtschuiten. Voor de komst van het spoor en de
vrachtauto vond het meeste vrachtvervoer over water plaats. Over
het water kon men grotere hoeveelheden transporteren dan per
paard-en-wagen, over veelal slechte wegen. Via een sluis nabij
het Alkmaardermeer konden de schuiten langs de Startingervaart, de Slikker Die en de Dusseldorpervaart Limmen bereiken.

't Stet, de vroegere aanleg- en losplaats voor vrachtschuiten.

Voorbij de boerderij met de witte voorgevel (nr. 6) gaat u naar
links en dan meteen naar rechts. U rijdt dan op de
Dusseldorperweg. Aan uw rechterhand passeert u een woning
die tot 1910 dienst deed als gemeentehuis. U stopt zodra u aan
uw rechterhand de voormalige boerderij Vredeburg ziet. 9

Cultureel Centrum Vredeburg
De in 1874 gebouwde boerderij is thans het culturele hart van
Limmen. Het aan de wegkant gelegen voormalige woongedeelte is
ingericht als zaaltje voor vergaderingen en bijeenkomsten van
allerlei aard. De voormalige 'dors' is nu de entree. Op de bovenverdieping bevindt zich een grote zaal die binnen de ruimte
van de oorspronkelijke hooiberging (het dubbele vierkant) is gebouwd. De kapconstructie is in het zicht gehouden.

'Vredeburg', vroeger een boerderij, nu het culturele hart van
Limmen.

U blijft de Dusseldorperweg volgen, waarbij u de roomskatholieke kerk van de H. Corneliusparochie passeert. Deze
kerk is gebouwd in 1902. Aangekomen bij de Visweg volgt u
deze weg naar rechts. Daarna volgt u de Oosterzijweg naar
links. Bij het kruispunt met de Lagelaan gaat u rechtsaf de
Lagelaan in. Bovenop de Kooibrug heeft u uw volgende
stop. 10

Het Die
Vanaf de Kooibrug heeft u uitzicht over natuurgebied Het Die dat aan
de oostkant van de A9 ligt. Het is een laagveenweidegebied tussen
de strandwallen waarop in het oosten Akersloot en Uitgeest en in
het westen Limmen, Heiloo en Alkmaar zijn gebouwd. Het is een
drassig landschap met het meertje Het Die, dat met rietkragen
omzoomd is. Een strook berkenbos staat te midden van een
ouderwets stuk nat hooiland. Met elkaar is dit een stukje oerNoord-Hollands landschap. Ooit had de zee hier vrij spel, met als
gevolg dat een licht brak milieu ontstond. De grond bestaat er uit
zand, veen en klei. Het is deze combinatie én de beheersvorm

die het Noord-Hollands Landschap hier toepast waardoor een
rijke flora is ontstaan. Elk jaargetijde heeft een andere kleur.
Eerst komen de eigele dotterbloemen, dan de bleekgele ratelaars;
later het violet van de echte koekoeksbloemen en de orchideeën
en nog later de witte vlekken van het veenpluis. Ook het
kletsnatte veenmos komt hier voor. De begroeiing trekt insecten, vlinders en vogels aan. Later in het jaar komen de maaiers. Ze hooien het land om te voorkomen dat het dichtgroeit.
Grazende schapen, paarden of jongvee doen de rest. Elk jaar worden in het voorjaar door het Noord-Hollands Landschap enkele
excursies georganiseerd.

Helaas is er geen doorgaande verbinding richting de
Noordermolen. Als u de brug overgegaan bent, ziet u twee
afritten voor u. U volgt de rechter afrit om via de
onderdoorgang van de Kooibrug de parallelweg langs de
lawaaierige A9 naar rechts te volgen. Aan de rechterkant heeft
u echter goed zicht op een ander stuk van het natuurweidegebied
Het Die. Voor de Heilooërbrug slaat u rechtsaf en volgt u in
dezelfde rijrichting het fietspad langs de Kanaalweg. Na
boerderij 'Zuidermeer' gaat u rechtsaf, richting de molen. Voor
de molen gaat u het bruggetje over en even voorbij de molen,
daar waar u goed zicht heeft op een brede watering, stopt u. 11

Limmerdam
In de beschrijving van Het Limmerdie staat vermeld dat de zee er
ooit vrij spel had. Maar ook nadat de zee zich meer naar het westen had teruggetrokken, bleven de gebruiksgronden in de voormalige strandvlakte niet van wateroverlast gevrijwaard. Door de
zeegaten kon bij storm het opgezweepte water via allerlei natuurlijke waterlopen diep het land binnendringen. De Zuiderzee stond
in open verbinding met het IJ en het Wijkermeer. Bij harde stormen kon het water vanuit het Wijkermeer via de Dije naar hier opgestuwd worden. Vanuit het noorden kon wateroverlast ondervonden worden vanuit de Zijpe, die via de Rekere in verbinding
stond met de Berger- en Egmondermeren. De kust- en strandwalbewoners zagen zich dan ook genoodzaakt om hun gebruiks-

gronden met lage dijken tegen het opdringende water te beschermen.
Aan de rechterkant van de brede watering (Limmertocht) ligt een
onopvallend dijkje. Het is de Limmerdam (ook wel Heilooërdijk
genoemd), die zich vanaf de Noordermolen uitstrekt in de richting van Limmen. De Limmerdam aan de oostkant en in het verlengde daarvan de Zanddijk aan de westkant van Limmen worden beschouwd als de vroegste dijken in Midden-Kennemerland. Deze dijken omsloten niet een bepaald gebied, maar moeten gezien worden als een afdamming van de lage gronden tussen de binnenduinrand en de strandwal Alkmaar-Limmen en
van de lage gronden tussen Limmen en Akersloot. Het initiatief
tot de aanleg wordt toegeschreven aan de monniken van de Egmondse abdij. Sommigen veronderstellen dat de aanleg in de 11e
eeuw heeft plaatsgevonden, anderen plaatsen deze in de 12 e
eeuw. Aangezien de lage gronden zowel aan de noordzijde als
aan de zuidzijde van de strandwal Alkmaar-Limmen in elkaar
overgaan, is de Limmerdam moeilijk voor te stellen zonder de
Zanddijk als tegenhanger. De situering van de Zanddijk, ten zuiden van de abdij en de Limmerdam in het zuidoosten, wijst erop
dat deze waterkering aanvankelijk de abdijgronden tegen opdringend water uit het zuiden moest beschermen. We mogen dus
aannemen dat na het leggen van de Zanddijk en de Limmerdam
de landen ten noorden van deze waterscheiding nog weinig hinder hadden van wateroverlast. Toen er echter in het noorden een
doorbraak in de kustlijn was ontstaan en de Zijpe zich tot een
groot zeegat ontwikkelde, waardoor het zeewater via de Rekere,
een vroegere veenstroompje, het land kon binnendringen, veranderden daarmee ook de omstandigheden tot aan deze waterkering. Tegen het einde van de 11 e eeuw zou het pikkleilandschap zijn blootgesteld aan erosie, die in de loop van de 12e eeuw
zijn invloed op de omvang van de Berger- en Egmondermeren
heeft gehad. Oostelijk van Alkmaar en Heiloo ontstonden op
soortgelijke wijze Voormeer, Achtermeer en Boekelermeer. De
Limmerdam werd in dit tijdvak vooral waterkerend naar het noorden en ging bescherming geven aan de ingedijkte landen tussen
Limmen en Akersloot. De Limmertocht vormt de grens tussen
Heiloo en Limmen.

Achter in dit boekje vindt u een overzichtskaartje dat u kan helpen om het verhaal inzichtelijker te maken.
Noordermolen
'De Noordermolen' is waarschijnlijk in 1589 als een achtkante
binnenkruier gebouwd. Binnenkruier wil zeggen dat de kap van
de molen van binnenuit, vanaf de kruizolder, op de wind gedraaid
kan worden. Verondersteld wordt dat de molen in de 19 e eeuw
in een buitenkruier is veranderd en daartoe met een staart werd
uitgerust. Oorspronkelijk had de molen een scheprad, maar is nu
uitgerust met een vijzel. Hoewel een geautomatiseerd elektrisch
gemaal de bemaling van de Groot-Limmerpolder heeft overgenomen, is de molen nog regelmatig in bedrijf. Het maalwater
wordt geloosd op het Noord-Hollands Kanaal. Bij de molen zijn
kano's te huur. De Groot-Limmerpolder had een tweede molen
'De Zuidermolen'. Op de plaats van deze molen werd in 1879
een stoomvijzelgemaal gebouwd.

Een oer-Noord-Hollands landschap in de omgeving van de
‘Noordermolen’.

Na het doornemen van de wetenswaardigheden stapt u weer op
uw fiets en rijdt het pad verder af. Bij de driesprong gaat u naar
rechts, richting Akersloot. Bij de volgende driesprong stopt u weer
een moment. 12

In de oudejaarsnacht van 2000/2001 werd de korenmolen 'De Oude Knegt'
door vuurwerk getroffen en brandde geheel af.

Korenmolen De Oude Knegt
Vanaf dit punt was in oostelijke richting korenmolen 'De Oude
Knegt' te zien. In de oudejaarsnacht van 2000-2001, rond één uur,
werd de molen getroffen door vuurwerk en brandde geheel af. De
afgebrande molen werd in 1980 gebouwd en vernoemd naar z'n
voorganger die een paar honderd meter naar het zuiden aan de
rechterkant van de Geesterweg stond, ongeveer tegenover de jachthaven. Deze voorganger werd in 1664 gebouwd en in 1925 deels
gesloopt. De onderbouw met een deel van de molenromp was alles wat ervan overbleef en werd gebruikt als opslagplaats. Naderhand is ook het restant verdwenen. De werkgroep 'Herbouw De
Oude Knegt' van de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens

heeft er voor gezorgd dat er in 1980 weer een korenmolen kwam.
De molen werd niet op de oorspronkelijke plaats herbouwd omdat die locatie te dicht bij de weg lag.

U vervolgt uw route over de Hoogegeest die bij de kruising met
de Roemersdijk overgaat in de Buurtweg. U passeert aan uw
rechterhand 'Hoeve Vierhuyse'. Bij het volgende huis (met rieten
dak) gaat u rechtsaf en volgt u het Kerkemeer. Bij het blauwe
bordje met de nummers 26 t/m 28 stopt u en loopt u rechts het
klinkerweggetje af om bij het Kerkmeer te komen; een mooie
plek om even te pauzeren. 13

Kerkmeer en het voormalige kasteel van Akersloot
Vanaf de vlonder heeft u een mooi uitzicht over het Kerkmeer,
waarop de Akersloters tijdens schaatswinters hun rondjes draaien of baantjes trekken. Aan de horizon ziet u uiterst rechts de
vuilverbrandingsinstallatie van Alkmaar en meer op de voorgrond
de Noordermolen. Rechtsvoor ziet u de groenkoperen koepel van
de kapel van de GGZ, voorheen Psychiatrisch centrum 'Wïllibrord' te Heiloo en recht voor u de torenspits van de roomskatholieke kerk van Limmen. Linksvoor is de torenspits van de
hervormde kerk van Limmen te zien en links ziet u de torenspits
van de rooms-katholieke kerk te Castricum.
Op de plaats van het woonwijkje achter u heeft ooit een kasteel
gestaan waarover weinig bekend is. In 1957 kwam enig muurwerk te voorschijn bij het bouwrijp maken van het perceel grond
gelegen tussen de Buurtweg en het Kerkmeer. Het betrof de
fundamenten van een toren die niet bijzonder groot van omvang
was. De maten bedroegen slechts 4 bij 4 meter. Deze wetenschap
is vastgelegd door pastoor A. A. van den Berg die een schetstekening liet maken. Er werden veel kloostermoppen gevonden.
Daarvan werd bij de rooms-katholieke kerk een kapelletje gebouwd dat nu nog bestaat. Helaas is een professioneel onderzoek achterwege gebleven. De huidige bebouwing maakt dit

Verscholen achter de huizen en met het verkeer op de A9 op
gehoorsafstand is het Kerkmeer toch een parel in het landschap.

voorgoed onmogelijk. Het kasteel zou bezit geweest zijn van de
familie Van Haarlem, waarvan de naam ook verbonden is met
kasteel 'Oud Haerlem' bij Heemskerk en 'Cronenburg' bij
Castricum. Toen de laatste bezitter Jan van Bergen (ook een lid van
het geslacht Van Haarlem) in 1318 stierf, kwamen de meeste bezittingen aan de graaf van Holland. Zo ook het kasteel van Akersloot.
Tot 1401 komt het kasteel nog in de leenregisters voor. In dat jaar
ontvangt Claas Sijmensz zijn verworden leen in eigendom. Na
1401 wordt het kasteel niet meer genoemd en is het niet bekend hoe
het aan zijn eind is gekomen.

Na uw eventuele pauze aan de oever van het Kerkmeer
vervolgt u de weg door het woonwijkje, totdat u aan uw
linkerhand het Kloosterlaantje treft. Via het Kloosterlaantje
komt u weer op de Buurtweg. U volgt de Buurtweg een stukje
naar rechts om daarna linksaf het Dielofslaantje in te gaan.
Daar vindt u aan uw rechterhand de dorpskerk van Akersloot.
14

Dorpskerk van Akersloot
Akersloot bezat voorheen een mooie laat-gotische kerk, ontstaan
uit een 13e eeuws romaans kerkje dat gewijd was aan Sint-Jacob. In de 14e eeuw bouwde men een zware hoge toren met stenen spits en zonder omgang (zie de kerken van Uitgeest en
Heemskerk). Dit kerkgebouw is helaas niet bewaard gebleven.
In 1652 stortte de toren in. In hetzelfde jaar nog werd begonnen
met de bouw van een nieuwe toren. In 1836 was het gebouw zodanig vervallen dat het moest worden afgebroken. Op de muren
van het kerkschip werd de huidige kleinere kerk opgetrokken
met afbraakmateriaal van de oude kerk. Dit kerkje werd op 8 oktober 1837 in gebruik genomen en in 1895 aan de oostzijde uitgebreid met een consistoriekamer. De kerk wordt alleen tijdens
de Open Monumentendagen voor bezichtiging opengesteld.

*Startpunt 3
Aan het eind van het Dielofslaantje gaat u rechtsaf en gelijk weer
linksaf de Raadhuisweg in. U steekt de Geesterweg over en rijdt de
Dorpsstraat in. De tweede weg links is de Julianaweg. Deze rijdt u
helemaal uit tot aan het maalgebouw op de hoek van de Crimpen
en het Molenpad. 15

Gemaal Binnengeesterpolder
Nagenoeg de gehele kern van Akersloot bevindt zich in de Binnengeesterpolder. Tot 1927 werd de polder met windkracht bemalen. Daarna werd de bemaling overgenomen door een mechanisch gemaal en de molen gesloopt. Het vorige gemaal bevond
zich in een onopvallend gebouwtje en had te weinig capaciteit.
Vanaf eind 2000 bemaalt het huidige gemaal, vanaf dezelfde plaats,
deze polder. Met de vormgeving van het huidige maalgebouw heeft
het Waterschap 'Het Lange Rond' het voor Akersloot zo
belangrijke gemaal meer aanzien willen geven. Architect Ben
Looye uit Schagerbrug is er in geslaagd een klassiek doch pittig
gebouw te ontwerpen met een opvallend zadeldak. Al gauw is men
het maalgebouw 'Het Kapelletje' gaan noemen. Het gemaal heeft
een capaciteit van 13.000 liter per minuut en is volledig
geautomatiseerd.

Hoewel staat aangegeven dat het Molenpad een doodlopende
weg is, volgt u toch dit pad dat overgaat in 't Stet. Aan het eind
daarvan kunt u genieten van het uitzicht over het
Alkmaardermeer. 16

Alkmaardermeer en 't Stet
Vanaf 't Stet heeft u een weids uitzicht over het Alkmaardermeer.
Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, in de Middeleeuwen 'Lange Meer' genoemd, is een uitloper van de Schermer (Schermeer).
Het Lange Meer stond zowel via de Schermer en de Beemster
alsook via de Crommenije, het Wijkermeer en het IJ in verbinding met de toenmalige Zuiderzee. Deze open verbindingen waren voor de scheepvaart van groot belang, maar voor de landbewoners een ramp. Vooral bij stormachtig weer kon het water hoog
opgestuwd worden en veel overlast veroorzaken. Vanaf de 12 e
eeuw werden kaden en dijken aangelegd om zich tegen deze
voortdurende dreiging te beschermen. Na de droogmaking van
de Schermer (1632-1635) bleef het Alkmaarder- en Uitgeestermeer als een restant van deze grote veenplas bestaan. Het meer
behoort tot de Schermerboezem waarop molens en gemalen van
de omringende polders uitmalen. De beroepsvaart heeft plaats
gemaakt voor de pleziervaart. Aan de overkant van het meer bevindt zich de Westwouderpolder met de buurtschappen De Wou-

Vanaf 't Stet kunt u genieten van het uitzicht over het Alkmaardermeer.

de en Stierop. Na het graven van het Kogerpolderkanaal en de
Markervaart werd dit gebied van het vaste land afgesneden. Een
veerpont verzorgt de verbinding. Ook de Westwouderpolder behoort tot het grondgebied van de nieuwe gemeente.
't Stet was vroeger een belangrijke aanlegplaats waar de vracht
vanuit de grotere schepen in kleinere boten werd overgeladen
voor transport landinwaarts.
Aan de linkerkant stonden vanaf 1921 tot 1976 vier kalkovens
waar kalk gebrand werd van schelpen die onder andere via de
Schulpvaart vanuit Castricum werden aangevoerd. Drie van de
vier kalkovens zijn in het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen herbouwd.

Na van het uitzicht over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer genoten te hebben, keert u een klein stukje terug en gaat u linksaf een
smal weggetje in. Dit is 't Stet dat overgaat in de Kerklaan. Aan de
Kerklaan vindt u aan uw rechterhand de rooms-katholieke kerk.
17

Nabij de rooms-katholieke kerk staat een klein
kapelletje waarvan de
stenen afkomstig zijn
van het mysterieuze
kasteel te Akersloot.

Rooms-katholieke kerk van Akersloot
De huidige rooms-katholieke kerk heeft een voorganger in neoclassicistische stijl gehad, die in 1868 gereed kwam en nauwelijks honderd jaar later, in 1970, vanwege bouwvalligheid werd
gesloopt. Rechts, bijna aan het einde van de oprit, staat een klein
kapelletje, opgetrokken uit kloostermoppen die in 1957 gevonden zijn op de plaats waar ooit het mysterieuze kasteel van Akersloot heeft gestaan.

U rijdt de Kerklaan en vervolgens de Boschweg helemaal uit
tot aan de viersprong met de Hemweg. Hier gaat u linksaf de
doodlopende weg in. Het eerste stuk van deze weg, tot aan
een maalgebouwtje, is geasfalteerd. Voorbij het
maalgebouwtje gaat de weg over in een steenslagpad. Aan het
eind van dit pad komt u uit bij een vogelobservatiehut. In het
voorjaar en de zomer weet u zich hier omringd door allerlei
vogelgeluiden. 18

Met dit type vrachtschuit werden de
vrachten tussen Akersloot, Limmen
en Castricum van en naar het
Alkmaardermeer vervoerd..

De
vogelobservatiehut
in de
Hempolder.

Hem- en Dorregeesterpolder
De Hem- en de Dorregeesterpolder liggen aan de westrand van
het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De agrarische vooruitgang
is aan dit polderland voorbijgegaan en is daardoor een aantrekkelijk weidevogelgebied. De Hempolder wordt goeddeels door
water omringd. ‘s Winters overwinteren er duizenden
smienten. Er bevindt zich een vogelkijkhut met zicht op een
gegraven vogelplas. De Dorregeesterpolder wordt van de
Hempolder gescheiden door het Limmergat. In de buurt van
deze twee poldertjes liggen de gehuchten Klein en Groot
Dorregeest. Het woord geest duidt erop dat deze gehuchten op
hogere (zand)gronden zijn gelegen.

U gaat terug naar de Boschweg. U volgt de Boschweg een
aantal meters naar links. Aan uw linkerhand ziet u een
bankje aan het water, een mooi plekje om even te pauzeren.
19

Sluisbuurt
Als u plaats neemt op het bankje, zit u als het ware boven op de
sluis waardoor vroeger doorvaart vanuit de Schulpvaart naar het
Alkmaardermeer mogelijk was. Het buurtje heet dan ook de Sluisbuurt. Voor de komst van vrachtauto's was deze sluis van groot
belang voor het goederenvervoer naar en van Castricum en Limmen. Rond de vijftiger jaren van de 20e eeuw werden er nog 15
boten per dag geschut. Schuiten met mest en riet voor de tuinders op de geestgronden, graan voor de meelfabriek in Limmen,
waarvan weer een gedeelte als meel terugging. Het meest wat
hier passeerde waren ladingen schelpen die vanaf het Schulpstet in Bakkum door de Schulpvaart en de Startingervaart naar
de kalkbranderijen in Akersloot en Uitgeest werden gebracht.
Voor vrachten naar o.a. Bakkum en Castricum namen kleinere
schepen in het Limmergat op het Alkmaardermeer de vracht van
de grotere schepen over en andersom werden vrachten die vanaf
de Schulpvaart kwamen, voornamelijk schelpen, in het Limmergat overgeladen op grotere schepen. De sluis werd in de jaren zestig van de 20e eeuw gedempt, maar de kopeinden van de

sluismuren zijn nog zichtbaar. Naderhand werd ook de ophaalbrug gesloopt. Achter u, aan de overkant van de weg, is een huis
gebouwd op de plek waar vroeger de vrachtschuiten lagen om
geschut te worden.

Na het passeren van de
sluis in de
Sluisbuurt
konden de
vrachtschuiten via het
Limmergat
het Alkmaardermeer bereiken.

Uitzicht vanuit de Hempolder op
'De Dorregeester Molen'.

Dorregeester Molen
'De Dorregeester Molen' is gelegen nabij de buurtschap Klein Dorregeest en bemaalde de Dorregeesterpolder. De molen is in 1896
gebouwd. Het veenachtige land van Dorregeest heeft tot het midden van de 17e eeuw op natuurlijke wijze kunnen afwateren. In
1647 is het gebied vanwege de grote bedijkingen en de daardoor
hoger geworden boezemstand bepolderd en onder bemaling gebracht. De voorganger van de huidige molen, die in 1864 nog als
schepradmolen was ingericht, verbrandde op 6 december 1895
door blikseminslag. Eind 1947 werd de huidige molen buiten bedrijf gesteld en nam een elektrisch vijzelgemaaltje de bemalingstaak over. De molen werd in 1955 door de gemeente Uitgeest aangekocht en in de jaren 1975-1978 fasegewijs gerestaureerd. Sindsdien wordt de molen weer regelmatig in werking gesteld.

U vervolgt uw weg, waarbij in de bocht een bruggetje wordt gepasseerd. Als u doorrijdt, komt u bij het Museum Gemaal 1879.
20

Museum Gemaal 1879
Het stoomvijzelgemaal is in 1879 gebouwd op de plek van de
vroegere 'Zuidermolen'. Zo kon men gebruik maken van de al
bestaande vijzelkom en de waterlopen. In 1919 werd het gemaal
geëlektrificeerd, waarna de hoge schoorsteen z'n functie verloor
en werd gesloopt. Het gebouw heeft een in siermetselwerk uitgevoerde voorgevel, waarvan de stijl het beste te omschrijven is
als romantisch classicisme. In 1990 veranderde de toestand ingrijpend, want sindsdien neemt een moderne pompinstallatie
het werk van het gemaal over. De 'Waterstaatkundige Stichting
Gemaal Limmen 1879' heeft in 1990 het gebouw van het
waterschap 'Het lange Rond' overgenomen om het als
industrieel monument in stand te houden. De voormalige
ketelruimte is nu een sfeervolle expositieruimte, waar
uiteenlopende tentoonstellingen worden gehouden. Op de
aangebrachte zolderverdieping wordt onderdak verleend aan
de Historische Vereniging Oud-Akersloot. De machineruimte
en de vijzelruimte hebben hun originele inrichting behouden.
Als de omstandigheden het toelaten,

is het gemaal elke 1 e zondag van de maand 's middags in
werking te bezichtigen. Het Museum Gemaal is van april tot en
met september op de zondagen van 13.30-16.30 uur geopend.

Het gemaal 1879 was aanvankelijk een stoomvijzel gemaal,
maar werd later geëlektrificeerd. Na de buitengebruikstelling
wordt het gebouwtje als expositieruimte gebruikt.

Na uw eventuele bezoek aan het Museum Gemaal passeert u
dit gebouw aan de linkerkant en nadert u de drukke
Geesterweg. U volgt naar rechts het fietspad langs de
Geesterweg tot aan de kruising met de Sluisweg. Hier steekt u
de Geesterweg over en volgt u de Sluisweg, daarbij passeert u
aan de linkerkant een voormalig PEN-transformatorhuisje. Bij
de kruising met de Startingerweg is uw volgende stop. Houd
wel de weg vrij. 21

Binnengeesterpolder
Akersloot is ontstaan op twee smalle strandwallen die naast elkaar liggen. Het zijn de restanten van de meest oostelijke kustlijn

die zich hier omstreeks 3000 jaar v. Chr. bevond. Tussen deze twee
smalle zandruggen, ook wel geesten genoemd, ligt de Binnengeesterpolder, die voor een gedeelte bebouwd is geworden. Gelukkig is nog een gedeelte van dit natuurlijke landschap bewaard
gebleven. Vanaf het kruispunt Sluisweg-Startingerweg heeft u
goed zicht op het oorspronkelijke landschapsprofiel. Vanaf de
Startingerweg, gelegen op de westelijke strandwal, loopt het weiland naar het midden af. In de richting van de Geesterweg tot aan
de Koningsweg, gelegen op de oostelijke strandwal, loopt het weiland weer op. Op het laagste punt bevindt zich een sloot. De Sluisweg verbindt de oostelijke met de westelijke strandwal.

U slaat linksaf de Startingerweg in. Aan de andere kant van het
viaduct, bij de oprit naar een boerderij, heeft u uw volgende stop
om u te kunnen verdiepen in de water staatsgeschiedenis van het
weidelandschap. 22

Startingerdijk en Koogdijk
U bevindt zich nu op de Startingerweg, die samen met de Uitgeesterweg richting Limmen het tracé volgt van de voormalige
Startingerdijk. In de tweede helft van de 12 e eeuw is in het zuiden de Startingerdijk tot stand gekomen en bestond reeds de
Limmerdam in het noorden. Met beide dijken kon het oostelijk
deel van de Groot-Limmerpolder zowel tegen het opdringende
water vanuit het zuiden alsook vanuit het noorden beschermd
worden. Met de latere aanhechting van de Koogdijk werd de Limmerkoog ingedijkt en daarmee de beschermde gebruiksgronden
met een driehoekig stuk land uitgebreid. Komend vanuit de richting Akersloot ziet u de Limmerkoog aan de linkerkant van de
Startingerweg liggen. Aan de voet van het viaduct is nog een
prachtig stuk van de Koogdijk bewaard gebleven.
De meest bekende dijk in Midden-Kennemerland is de Sint-Aagtendijk. Oorspronkelijk waren met de aanleg van deze dijk
Beverwijkse belangen gemoeid. Nadat de graven van Holland
hun gezag in geheel Noord-Holland hadden gevestigd, hebben
zij de

organisatie met betrekking tot de waterkering trachten te verbeteren. Waar ze konden, dwongen zij grondgebruikers hun krachten te bundelen om gezamenlijk hun landerijen tegen wateroverlast te beschermen. Zo bestaat het vermoeden dat op last van
Floris V de Sint-Aagtendijk tot stand is gekomen. Omstreeks 1290
werd de Sint-Aagtendijk langs de Crommenije en het Uitgeestermeer doorgetrokken en aangeheeld met reeds bestaande dijkgedeelten tot bij Uitgeest en vandaar naar het noorden tot aan
de Startingerdijk, ten zuiden van Akersloot. De Koogdijk werd
daarin opgenomen en vormde het sluitstuk in dit dijktracé. De
zo tot stand gebrachte Sint-Aagtendijk bood een groot gebied
bescherming tegen het dreigende water vanuit het IJ en de Crommenije. De eerder aangelegde lokale dijken binnen dat gebied
degradeerden tot secundaire dijken of verloren hun waterkerende functie helemaal en werden vergraven. In het licht van deze
dijkgeschiedenis mag de Koogdijk zeker beschouwd worden als
een cultuurhistorisch monument.

Vanaf de voet
van het
viaduct over
de A9
slingert de
middeleeuwse
Koogdijk zich
door de
groene
ruimte.

U vervolgt uw route langs de Startingerweg en slaat bij de
driesprong rechtsaf, richting Limmen. U passeert enige
bebouwing langs beide kanten van de weg. Na deze bebouwing
stopt u in de berm bij een bruggetje over de Schulpvaart. 23

Schulpvaart
De Schulpvaart is een natuurlijke waterweg die Castricum/Bakkum, Limmen en Akersloot met elkaar verbindt. Als restant, overgebleven na de verlanding van het binnendeltagebied van het
Oer-IJ ongeveer 2000 jaar geleden, slingert de Schulpvaart zich
door de weilanden.
Helaas is bij de aanleg van de autosnelweg A9 gekozen voor een
duiker i.p.v. een brug, waardoor deze historische waterweg geamputeerd lijkt. Tijdens een ijswinter is een tocht per schaats over
de Schulpvaart en via een smal slootje langs de A9 naar Het Die
en het Kerkmeer achter Akersloot beslist de moeite waard.
Voor de overwegend agrarische bevolking van Castricum en Bakkum leverde het schelpenvissen een kleine bijverdienste op. Met
schelpenkarren werden de schelpen vanaf het strand via een zand-

De Schulpvaart met op de achtergrond het dorpssilhouet van Akersloot.

weg, nu de Zeeweg, naar het Schulpstet in Bakkum vervoerd. Daar
werden de schelpen in schuiten overgeslagen om via de Schulpvaart afgevoerd te worden naar de kalkovens in Akersloot. Door de
schelpenvaarderij heeft dit water de naam Schulpvaart gekregen.
De schelpenvaarderij is verdwenen, maar de naam is gebleven.

U volgt de weg tot aan de Rijksstraatweg. Aangekomen bij de
Rijksstraatweg volgt U, zonder over te steken, het fietspad
naar links. Denk om het verkeer achter U. Bij de stoplichten
steekt u de drukke verkeersweg over en volgt u het fietspad
rechtdoor. Bij de afslag naar Castricum gaat u linksaf en
rijdt u Castricum binnen. Bij de eerstvolgende viersprong
gaat u naar rechts, meteen naar links (Schubertplantsoen)
en daarna weer direct naar rechts (Mozart-laan). U rijdt
de klinkerweg helemaal uit en bij de T- splitsing slaat u
rechtsaf. U volgt het Tulpenveld tot aan de afslag
Brakersweg. Hier stopt u even om weer wat informatie
door te nemen. 24

Brakersweg
Langs de Brakersweg vinden we nog iets terug van het oorspronkelijk agrarische karakter van het buurtschap Noordend.
Aan de rechterkant, bijna aan het eind van de Brakersweg, staan
drie boerderijen naast elkaar die wel 'De Drie Gratiën' worden
genoemd. Ze staan daar als monumenten ter herinnering aan
het agrarische verleden van Castricum.

U rijdt de Brakersweg helemaal tot aan de spoorbaan uit.
Aan het eind vindt u naar links een doorsteek voor
voetgangers en fietsers. Voor de spoorwegovergang gaat u
naar links en bij de rotonde naar rechts en ook bij de
volgende rotonde gaat u naar rechts. U rijdt deze straat uit
tot aan de spoorwegovergang. Voor de spoorwegovergang
gaat u naar links en als u deze straat blijft volgen, komt u
uit bij station Castricum.
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Startpunten *
Station te Castricum
Oude dorpskerk te Limmen
Oude dorpskerk te Akersloot
Ohservatiepunten:
1.
2.
3.

Zanderij en Duinenboschweg
Landgoed Duin en Bosch
Begraafplaats Duin en Bosch

4.
5.
6.
7.

Het Oude Huijs
Koningskanaal
Gr oot-Limmerpolder
Hortus Bulborum en de oude dorpskerk van Limmen

8. 't Stet
9. Cultureel CentrumVredeburg
10. Natuurgebied Het Die
11.
12.
13.
14.

Limmerdam en Noordermolen
Korenmolen De Oude Knegt
Kerkmeer en het voormalige kasteel Akersloot
Dorpskerk van Akersloot

15. Gemaal Binnengeesterpolder
16. Alkmaardermeer en 't Stet
17. Rooms-katholieke kerk van Akersloot
18.
19.
20.
21.

Hem- en Dorregeesterpolder
Sluisbuurt en Dorregeestermolen
Museum Gemaal 1879
Binnengeesterpolder

22. Startingerdijk en Koogdijk
23. Schulpvaart
24. Brakersweg

Kaartje met de situatie van rond 1290.
1 Zanddijk, 2 Limmerdam, 3 Groot Limmerpolder,
4 Startingerdijk, 5 Limmerkoog, 6 Sint Aagtendijk (naar J.
Westenberg)

De Schulpvaartroute is ongeveer 31 kilometer lang en voert u
door weidelandschappen, langs oude waterlopen en
natuurgebieden, door mooie dorpskernen, langs molens en over
oude dijktracés. Kortom, het is een tocht vol onverwachte
variatie. Heeft u een verrekijker? Neem deze dan mee; u kunt
er profijt van hebben. Hoewel de routebeschrijving begint bij
station Castricum, kunt u ook starten bij de Oude kerk van
Limmen of die van Akersloot (zie * startpunten l, 2 en 3).
De samenstellers

