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Wandelroute langs Wielen
Wandelen over een vroegere zeedijk en boerenlandpaden
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Lengte: 7 km
Startpunt: Er kan op meerdere plaatsen gestart worden.
Deze beschrijvijng start vanaf Valkoog bij infopaneel Wandelen
met Wielen op speelplaatsje bij NH-kerk in Valkoog.
Verharding: de route is deels onefffen en heeft een drassig ondergrond.
OV: Deze route is ongeschikt om met het openbaar vervoer te bereiken.
Bijzonderheden: honden mogen niet het boerenland op ivm het vee.
Markering: De route is aangegeven met roodomrande stickers met resp.
blauwe en rode routepijlen.
Let op: Wandelschoenen worden aanbevolen in verband met
oneffenheden en soms drassige ondergrond.
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Routebeschrijving
• Startpunt: Valkoog, infopaneel speel-

plaatsje bij NH-Kerk, Valkogerweg 39.
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Wandelroute langs Wielen
Wandelen over een vroegere zeedijk en boerenlandpaden
Deze wandeling in de vorm van een krakeling voert u lang de dorpen, Valkoog en St. Maarten,
in West-Friesland onder de rook van Schagen. Wandelen langs ‘wielen’, over een vroegere zeedijk en
over boerenlandpaden met overstapjes en bruggetjes.
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NH-kerk Valkkoog:

deze op een terp gelegen kerk, heeft voor en
achter een weids uitzicht over polder en dijk.
Een bordpaneeltje laat een aquarel uit 1815, van de
Schagense schilder Cornelis Bok zien. Het 16-eeuwse kerkje
werd in 1839 bijna onherkenbaar verbouwd: het koor aan
de zuidoostzijde moest plaatsmaken voor een veredelde
grijze tuitgevel, met een roosvenster bovenin en twee
neogotische ramen in waterstaatsstijl boven de (verplaatste)
ingang (Rijksmonument). Rechts nog een prachtige pastorie
uit 1874, met witte, geschulpte windveren langs het dak en
een schaduwrijke beuk in de tuin.
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Valkkoog:

‘buitendijks land (‘koog’) met valken’ schijnt
het te betekenen. Een andere lezing houdt het
op Valk-oog: een ‘oog’ of eiland in het wad rond Schagen.
En ‘Valkenlanden’ waren meestal grafelijke landen. Rond
1170 ontstaan als terpdorp. Het land rondom werd rond
1390 ingepolderd en verkaveld in noord-zuidstroken.
Dat gebeurde door bewoners van het door de zee ver
zwolgen dorp Gawijzend, ten noorden van Medemblik,
op aandringen van de Graaf van Holland.
Staande met rug naar infopaneel LA Valkogerweg. Aan
het einde schuin rechts Valkkogerdijk op en met overstapje
LA onderlangs de grasdijk, na 200 meter overstapje dijkweg
op en rechtdoor. Bij nummer 15 schuin links naar beneden,
met overstapje grasteen van dijk af.
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Valkkogerdijk en zijn wielen:

in feite een inlaag- of slaperdijk achter de Westfriese Zeedijk of Omringdijk (aangelegd medio
1100-1240) die na de grote overstroming van 1248 opgehoogd en versterkt werd als Waker. Op middeleeuwse
kaarten Scagerdam of Vriesendijck geheten. Dijkdoorbraken
zorgden voor diep uitgesleten kolken waaromheen dan een
nieuw stuk dijk gedrapeerd moest worden door een leger
van dijkwerkers. Een paar van die dijkkolken (‘wielen’) zien we
boven Valkkoog: omzoomd door riet en rijk aan watervogels.
Na zes overstapjes LA met een overstapje het eiland in,
direct LA langs dijksloot, na 100 m RA langs weilandssloot.
Nu ook rode routestickers naast de blauwe. Rechtdoor over
voetbrugje naar ander weiland. Aan het eind voor overstapje
RA rode route vervolgen, bij betonspoor LA. Aan het einde
RA asfaltweg (Killemerweg).
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Polder Valkkoog:

Aan de zuidkant van de vroegere zeedijk ligt de
polder, vroeger Groeneveld geheten. Zijn kleine
grillige kavels hebben sinds de ruilverkaveling van de jaren
vijftig plaatst moeten maken voor grote strakke blokkavels.
Het gevoel van Licht, Lucht en Ruimte is echter gebleven: als
wandelaar over boerenland valt dit nog het beste te beleven.
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De Wielen van St. Maarten:

Oude dijkkolken achter de Groenedijk, ook een
inlaag- of reservedijk van de Westfriese Zeedijk.
Vanaf de oprit van het campingpark loopt de route over een
lang, spectaculair vlonder langs de oever van het meest zuidelijke wiel.

Wandelroute langs Wielen
Wandelen over een vroegere zeedijk en boerenlandpaden
RA oprit Campingpark De Wielen. Na 150 m LA vlonderbrug over; aan het eind naar houtsnipperpad schuin rechts.
Aan het einde LA halfverharde oprit begraafplaats, aan
het einde RA asfaltwegje (Groenedijk). Alsmaar rechtdoor,
zijwegen negeren, na 1 km in Dorpsstraat langs café
De Klimop annex Dorpshuis & ’t Winkeltje (infopaneel).

6

RA de dijk op. Na 50 M schuin RA aan overkant naar beneden,
daar RA over metalen weilandhek en direct LA langs dijksloot, na 100 m RA langs weilandsloot. Rechtdoor over voetbrugje naar ander weiland. Echtdoor met overstapje: blauwe
route weer oppakken. Aan het einde LA asfaltweg (Killemerweg). Op T-kruising LA Valkkorgerweg, meebuigen naar
rechts, terug naar startpunt.

Sint Maarten:

van oorsprong een terpendorp van vissers,
boeren en dijkwerkers, gelegen aan het Zijperwad. Tot de inpoldering van de Zijpe in de jaren 1550 lag
Sint Maarten dus aan zee. In 1799 kwam het dorp in de
frontlijn te liggen van het Engels-Russische invasieleger en
de Patriotse-Franse verdedigers en werd het grotendeels
verwoest, inclusief zijn kerk.
1e RA Valkogerdijk. Hier zoveel mogelijk door grastalud
van dijk lopen: volg markering. Na 600 m met houten trapje
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Polder Burghorn:

Een slibrijke wadkwelder, aangelegd na het legen
van de Nieuwedijk in 1461. De dijk die de Valk
kogerdijk weer tot Slaper degradeerde en een gevaarlijke
knik uit de Westfriese Omringdijk haalde. Ook deze polder
is sinds de ruilverkaveling niet meer wat hij geweest is.
Maar veel van de lange noord-ooststroken zijn gebleven
en versterken het noordwaartse perspectief, vanaf de Valkkogerdijk gezien. Met schuin rechts de hemellijn van het
oude marktstadje Schagen.
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