
8,5 KM
wandelen

Vooroever en  
Groote Vliet
Wandelen langs oude en  
nieuwe landschappen 
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Lengte: 8,5 kilometer
Start & eindpunt: RK-Kerk a/d Nes in Onderdijk
OV: Zie   9292.nl 
Markering: gele en deels blauwe pijlstickers op 
vierkante houten palen of straatmeubilair.
Schoeisel: wandelschoenen aanbevolen  
vanwege soms oneffen en drassige ondergrond. 
Tekst: Vladimir Mars (Bureau Lopende Zaken)

Routebeschrijving

• Deze beschrijving start vanaf de RK-kerk a/d Nes  
(parallelweg Zeedijk) in Onderdijk schuin tegenover  
Café De Welkomst,  Onderdijk 117, 1693 CC Wervershoof.
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3
Vooroeverproject  
(SBB en Recreatieschap Westfriesland)
De vooroever loopt van Andijk tot aan Medemblik. 

Het natuurdeel is in beheer bij SBB. Dit ziet er uit als een  
Hollands mangrovebos, heel bijzonder! Veel aalscholvers  
en lepelaars naast allerlei soorten ganzen en eenden.  
Dit natuurontwikkelingsproject moet de ecologische functie 
van het IJsselmeer versterken. Op de ondiepe zandbanken 
waar tot 1932 nog zeehonden te zien waren is in 2001 grond 
gestort. Inmiddels zijn de hoogste delen dicht begroeid.

4
Nesboskade
Ook onderdeel van het Vooroeverproject.  
Op het strandje naast de lage graskade zijn nog 

oude zoutwaterschelpen te vinden uit de Zuiderzeetijd. 
Deze dienen als ‘gastheer’ voor zoetwaterschelpen als de 
slanke driehoeksmossel – voedsel voor duikeenden als  
de kuifeend en brilduiker. In het Zeedijktalud zijn grote
platte gletsjerstenen te zien, onder meer afkomstig van 
Drentse hunebedden. Hier met de hand gezet na 1731  
toen de paalworm de houten bekisting van de oude 
 wierdijk begon door te vreten.

  Van keuzepunt 08 via Droge Wijmersweg, groengebied 
Vlietlanden (SBB) en over Dirk Bijvoetweg naar keuzepunt 
07. Hier linksaf voetpad richting keuzepunt 06 (startpunt). 
Echter òns ommetje slaat aan eind van pad op Onderdijk RA 
(i.p.v. LA), steekt S. Koopmanstraat over naar fietspad langs 
Kagerdijk. Na ± 150 m (nietgemarkeerd tussentracé) schuin 
LA naar boven, Nespolderdijk op.

Een afwisselende wandelroute langs oude en nieuwe landschappen vanuit Onderdijk, tussen  

Medemblik en Wervershoof. Eerst over de dijk met uitzicht over de natuurontwikkeling van De Vooroever. 

Dan een slalom door de Vlietlanden en via de oude vaarpolder terug naar Onderdijk.

Kijkpunten en wandelroute
  Startpunt: Onderdijk, keuze- of overstappunt 06 in  

wandelnetwerk bij RK-kerk (P-plaats, bushalte).

1
Zeedijk
Vergraven helaas, alleen de naam rest nog.  
Verlaagd in de Crisisjaren ‘30 t.b.v. de werk– 

verschaffing en geheel eind jaren 1960, begin jaren ’70 t.b.v.
wegverbreding. In feite was de oorspronkelijke Zeedijk sinds 
1932 een Slaper geworden omdat de dijk van de Nespolder 
na de afsluiting van de Zuiderzee als Waker ging dienen.  
Die dijk was na de watersnood van 1916 al flink opgehoogd. 
Het dorpslint, dat zich sinds de middeleeuwen onder langs 
de Zeedijk uitstrekte kon zich toen ook aan de oostkant,  
in de Nes (‘Neus’) nestelen. Dit alles heeft de aanblik van
dit dijkdorp geen goed gedaan. Het beslotene, het onder-
dijkse zoals te zien op oude foto’s is voorgoed verdwenen.

  Noordwaarts langs Nes na ± 150 m RA steegje in en 
langs dorpsspeeltuin naar Nespolderdijk (keuzepunt 09). 
Hier LA naar keuzepunt 08.

2
Nespolderdijk
Dit buitendijkse poldertje is ook geen jonkie:  
op een detailkaart uit 1638 komt het al voor,  

bemalen door twee windmolens. Op een stafkaart uit 1910 
is aan de westkant al wat lichte bebouwing te zien, gelegen 
aan smalle lange kaveltjes. Aan de oostkant lag toen een  
ansjovishaventje. 



8
Aquaductje
Klein maar bijzonder: het voert een hoogwatersloot 
(peil -2.20 NAP) dwars over een laagwatersloot 

(peil -3.70 NAP) die ‘effluent’ (d.w.z. uitgestroomd en
gezuiverd) afvalwater van de rioolwaterzuivering achter  
ons naar het moderne gemaal Vier Noorder Koggen voert. 

9
Gemaal Vier Noorder Koggen
Gebouwd in 1975-77. Ter vervanging van het
gelijknamige stoomgemaal uit 1869 (zie kijkpunt 5) 

t.b.v. de ruilverkaveling De Vier Noorder Koggen. Het beste te 
bekijken vanaf de hoge Nespolderdijk. Tussen de twee aan-
voersloten ligt een brede ‘kofferdam’ die het laag- en hoog-
water scheidt. Het poldergemaal pompt het water 2 tot 2,5 
meter op naar op het IJsselmeerpeil van 0,20 - NAP, aan-
gedreven door zowel diesel- als elektromotoren.

  Keuzepunt 05. Hier LA grindpad en blauwe routepijl  
volgen. Bij keuzepunt 09 linksaf dijk af en terug naar  
startpunt (keuzepunt 06).

5
Bruine vloothaven
Vanaf de Nesboskade is recht vooruit een kade 
van stortsteen te zien. Een onderdeel van de 

nieuwe jachthaven voor de ‘bruine vloot’. Daardoor is
het Stoommachinemuseum (links de hoge schoorsteen  
als ‘landmark’) voor historische schepen bereikbaar.. 

6
Groote Vliet & Vlietlanden (Staatsbosbeheer)
De Groote Vliet is eigenlijk een uitgewaaid  
binnenmeer van de Vliet of Kromme Leek, restant 

van een vroegere zeekreek/veenrivier. De oeverlanden laten 
zien hoe het hier vroeger was, het vaarpolderlandschap van 
vóór de ruilverkaveling (jaren ’70). Schrale, drasse graslanden 
met brede hoogwatersloten met helder, voedselarm en  
gebiedseigen water. Rondom stroken moerasbos met elzen, 
berken, wilgen, abelen en populieren.

7
Kaagbos (gemeentelijk)
Wat stofferen ze het landschap toch mooi,  
die roodbruine dexters, minikoeien uit Ierland.  

Lui herkauwend liggen ze op en om het voetpad – veel 
tammer dan Schotse Hooglanders – bijna aaibaar!

Uitgave van: 
Stichting Landschap Noord-Holland
Tel. 088-00 64 400, info@landschapnoordholland.nl
  landschapnoordholland.nl/wandelen

Foto’s: H. v. Bruggen, J. v. Groenigen.
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