
53. Door 35 km Niemandsland naar Hippolytushoef 
 
14 maart 2013 
Om 8.00 uur zitten we aan het ontbijt. De thermometer buiten wijst -1 aan. Dikke 
sneeuwvlokken dwarrelen langs het keukenraam omlaag. Het is winter! 
 
Voordat we vertrekken worden we door Linda getrakteerd op een beker verse 
koeienmelk, onbehandeld, rechtstreeks van de koe! Het smaakt heerlijk! 
 
Om 9.15 uur zadelen we ons ijzeren ros en na een dikke knuffel met boer en vrouw 
verlaten we dit schilderachtige boerenstulpje. Eerst natuurlijk terug naar de bewoonde 

wereld over een zandpad 
van anderhalve kilometer. 
Daarop worden we zo door 
elkaar geschud dat we ons 
een milkshake voelen. We 
zitten weer op de weg, 
richting Bergen.  
 
De plaats doet haar naam 
eer aan. We worden 
beloond met een prachtig 
zicht op mooie gevels en 
rietgedekte optrekjes. De 
woonplaats van de vorig 
jaar helaas overleden 
Simeon ten Holt, de 
componist van Canto 
Ostinato. Het mooiste 
modern klassieke 
muziekstuk ooit gemaakt 
door een Nederlander. 
Voor de 
muziekliefhebbers onder 
de lezers een aanrader! 
 
 
 
 

De reis voert door een prachtig stukje natuur. In Schoorl krijgen we advies van een 
behulpzame kampeerder om niet de route te volgen met alle klimmen en nauwelijks 
dalen, maar de weg te vervolgen langs het Noord Hollandskanaal. Heel fijn dat we de 
klimmen over kunnen slaan, maar eindeloos is het wel. Kilometers langs het kanaal. We 
hebben afgesproken bij het eerste het beste cafeetje te stoppen voor iets warms.  
 



 
Helaas dient zich dat niet aan. Na 35 km komen we in Oudesluis en zien zowaar een 
restaurantje. GESLOTEN!!! 
 
Volgens de routekaart komen we 
voorlopig niet eens een dorpje tegen dus 
de moed zakt in de schoenen. Hoe 
kunnen ze hier nu een fietsroute 
uitzetten? Het doet me denken aan de 
troosteloze vlakten uit ‘The Road’ van 
Cormac Mc Carthy. 
Er komt een mevrouw op ons af en we 
vragen haar naar een rustplaats waar ze 
vooral koffie serveren. Die is er niet in 
de buurt. Maar we zijn van harte 
uitgenodigd om bij haar een kopje te 
komen drinken. Samen met haar man runt ze een autogarage in Oudesluis. Ontzettend 
lief want we vallen bijna van ons graatje.  

Met Ans, onze redder in nood! Reuze bedankt lieve mensen! 
 
 



Ze maakt ook nog een heerlijke kop soep voor ons en een sterk bakje koffie. We mogen 
van haar telefoon en computer gebruik maken om een overnachtingsplek te zoeken in 
Den Oever. Helaas is daar alles volgeboekt in verband met de visserijdagen. Dankzij Ans 
van de garage vinden we iets in Hippolytushoef. We bellen er heen en kunnen gelukkig 
nog een kamer reserveren. Weliswaar wat duurder dan we in gedachten hebben maar 
alles beter dan buiten slapen met deze kou. Als we heel dankbaar bij garage Blokker 
wegfietsen (met een berg chocolade van Ans op zak) schijnt inmiddels het zonnetje en is 
het een stuk aangenamer fietsen.  

 
 
Tevreden beginnen we aan 
het laatste stuk voor 
vandaag. Via Anna Paulowna 
fietsen we door de polder 
richting Amstelmeer. Daar 
moeten we een dijk over. 
Een prachtig uitzicht. Na 
de dijk fietsen we langs de 
wadden naar 
Hippolytushoef. Wat een 
indrukwekkende aanblik. 
Zo ver je kunt kijken zien 
we water, wadden… Dit is 
genieten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als we uiteindelijk in het 
pittoreske dorpje aan komen 
krijgen we zelfs een rondleiding 
van een enthousiaste 
dorpsbewoner. We zien een 
kerkje uit de 11e eeuw waar 
zelfs Napoleon zich nog 
verschanst heeft. Volgens de 
man wonen hier al negenhonderd 
jaar mensen en was het dorp in 
die tijd een eiland ver van de 
bewoonde wereld af. In heel 
Noord Holland woonde toen nog 
geen enkel mens. Zelfs de 

Vikingen waren hier. Het is een prachtig dorp met zeer vriendelijke. Als we het kerkje 
bezichtigen zien we dat de dorpskroeg ‘Stammineeke’ heet. We wanen ons bijna thuis. 
Nog 5 kilometer te gaan tot ons overnachtingsadres. Een recreatiepark, Wiringherlant.  
Het vertoont sterke 
gelijkenis met een klein 
Gallisch dorpje uit 
Asterix & Obelix. 
Schattige huisjes 
waarin wij serieus een 
kamer hebben om te 
slapen. Een 
designkamer. Alles er 
op en er aan! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heerlijke overnachtingsplek! 
 



 
 
Na een heerlijk warme douche gaan we op zoek naar iets eetbaars. Dat vinden we in het 
Lagerhuis, dat er exclusief en duur uit ziet. Tot onze verbazing is alles exclusief 
behalve de prijs. Heerlijk gegeten voor een minimale prijs. Dat hadden we dik verdiend 
vinden we zelf. 
 

Ongelooflijk mooi uitzicht over de wadden. 
 
 
 
 
Ook Nick geniet van ons prachtige 
uitzicht (en het feit dat we er bijna zijn, 
haha)… 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nog even mijn blog schrijven, Servaas bellen over de perikelen van vandaag en dan naar 
bed! Morgen gaan we voor de Afsluitdijk! 
 
Ik omarm jullie. 
 
xxx 

 
 
 
 
 
 


