OCV

trucks

Oldtimer Contactgroep Veluwe

Toertocht OCV Noord-Holland, 20 oktober 2012.

Welkom op ons bedrijf aan de Flemingstraat te Heerhugowaard. Wij vinden het leuk om u te
mogen ontvangen en het één en ander te kunnen vertellen over ons bedrijf en onze
activiteiten.
Voor vandaag is een rondrit uitgezet, waarbij we graag de volgende punten onder uw
aandacht willen brengen:



Deze rit is een toertocht en vindt plaats op de openbare weg. Houdt u dus aan de
verkeersregels en houdt rekening met de andere weggebruikers.



De organisatie is niet aansprakelijk voor enig gevolg van het rijden van deze rondrit.



Volgt u de aanwijzingen op die de medewerkers u geven omtrent parkeren, draaien of
andere manoeuvres.

Wij wensen u een mooie en gezellige dag toe!

Het organisatieteam.

Start rit aan de Flemingstraat te Heerhugowaard.
1. Rij de Flemingstraat uit, rechtsaf de Pannekeetweg op. Ga aan het einde rechtsaf de
Hasselaarsweg op.
2. Ga de 1e weg links, Noordscharwouderpolderweg. Rechtdoor rijden tot de T-splitsing
en dan links de Schoutenbosweg opdraaien.
U rijdt door een glastuinbouwgebied waar veel snijbloemen geteeld worden,
onder andere rozen. De rozenteelt heeft veel te lijden van concurrentie uit Kenia,
waardoor een aantal van deze kwekers al samengegaan is of is uitgeweken naar
een ander product.
3. Aan het einde van de Schoutenbosweg gaat u rechtsaf de provinciale weg op (N242)
richting Leeuwarden. U houdt na 100 meter bij de stoplichten rechts aan richting
Leeuwarden.
4. Bij de volgende stoplichten gaat u linksaf de Smuigelweg op (dit is net vóór het
spoorwegviaduct). U gaat richting Waarland.
a. U rijdt over de brug over het kanaal Alkmaar-Kolhorn. Dit kanaal is een afvoer
voor het water uit de polders die erbinnen liggen, en waar veel teelt van
diverse soorten kool plaatsvindt.
5. U blijft de hoofdweg volgen, Smuigelweg wordt Hogebrugweg, wordt Volleringweg en
gaat dwars door het dorp Waarland heen. Volleringweg wordt Smeetsweg, steeds
rechtdoor blijven rijden.
6. Aan het einde van de Smeetsweg is een T-splitsing. U gaat linksaf de Andries
Dekkerweg op. Deze weg wordt de Speketersweg, steeds rechtdoor blijven volgen.
7. Aan het einde van de weg is een T-splitsing. U gaat rechtsaf de Ambachtsdijk op en
steekt vervolgens de provinciale weg N245 rechtdoor over, richting Tuitjenhorn.
8. U rijdt nu op de Ambachtsdijk. Deze gaat over in de Oosterdijk. U gaat linksaf bij het
ANWB-bord dat de richting Tuitjenhorn / Sint-Maarten aangeeft. U rijdt dan op de
Burgerweg, die overgaat in de Kerkbuurt, de Sportlaan en met de bocht naar rechts
mee de Dorpsstraat van Tuitjenhorn op.
9. Dorpsstraat volgen, totdat u bij de Veilingweg komt. U gaat linksaf, richting
Warmenhuizen.
In Tuitjenhorn is Blankendaal Coldstores gevestigd. De eigenaar en oprichter
hiervan is enige tijd geleden in het nieuws geweest omdat hij zijn eigen
dierenpark gebouwd heeft, compleet met dieren uit alle werelddelen zoals
apen, bijzondere vogels, herten en rendieren. (PLAATJE)
Voor meer informatie: www.blanckendaellpark.nl
10. Vanaf de Veilingweg neemt u de derde afslag rechts, de Kerkweg op. Na circa 600
meter linksaf de Burchtweg opdraaien.

11. Aan het einde van de Burchtweg gaat u rechtsaf de Trambaan op. Aan het einde gaat
u met de bocht mee naar links. U draait de Westfriese Zeedijk op.
12. Direct na de bocht naar links gaat u links het dorp Krabbendam in. Hier is een
inrijverbod voor vrachtwagens (over een kleine afstand), maar bestemmingsverkeer is
vrijgesteld.
Aangezien u een dringende bestemming hebt, moet dit geen probleem vormen…
De weg heet hier Westfriese Dijk en deze volgt u door het dorp Krabbendam heen.
De Westfriese Dijk en Westfriese Zeedijk zijn onderdeel geweest van de zeewering in
Noord-Holland. De zeewering bestaat uit diverse gordels landinwaarts, bij veel
mensen bekend als de ‘waker, slaper en dromer’. De waker is de zeedijk, de slaper is
de reservedijk en de dromer is daar weer een reserve van. In vroeger tijden was ook
de Westfriese Dijk een belangrijke waterkering. Zo’n 1200 meter van hier naar het
westen ligt de Hondsbossche slaperdijk, die weer 1000 meter van de Hondsbossche
zeewering bij Petten verwijderd is. (PLAATJE)
13. Op de Westfriese Dijk neemt u de tweede afslag links, dit is de Wengeweg. U volgt
deze tot de kruising met de Kanaalweg, waar u rechtsaf de Kanaalweg opdraait.
14. U neemt de tweede afslag links, de Oudevaart op. Hierna neemt u de 3e afslag links,
de Bregweid op.
Hier is de tussenstop bij Mercedes-dealer Gomes Noord-Holland b.v..
15. Na de tussenstop gaat u terug over de Bregweid en de Oudevaart naar de
Kanaalweg, hier gaat u linksaf. Op de rotonde rechtdoor richting Schoorl/Alkmaar.
U komt bij het Noordhollands kanaal. Dit kanaal loopt van Amsterdam via
Purmerend en Alkmaar naar Den Helder. Het kanaal was een verbinding
tussen de Noordzee en de stad Amsterdam en is gegraven in het begin van
de 19e eeuw. Het was destijds het breedste en diepste kanaal ter wereld.
Bijzonder is dat de vlotbruggen, die destijds nodig waren omdat andere
brugtypen nog niet groot genoeg gemaakt konden worden, nog steeds in
gebruik zijn bij onder andere Sint-Maartensvlotbrug.
Direct een kanaal vanaf Amsterdam naar de westkust graven was uiteraard
veel korter, maar men was in die tijd nog niet in staat om een groot
sluizencomplex te bouwen. Het was nog te riskant om vanaf Amsterdam direct
naar IJmuiden te graven, de kans op overstromingen was nog te groot. Pas in
1876 was men in staat om door de duinen bij Velsen te graven, en werd het
Noordzeekanaal geopend als aanvulling op deze zeeverbinding.
16. U volgt de weg en gaat het Noordhollands Kanaal over bij Schoorldam. Volg de
borden naar Schoorl, u komt hierbij uit op de Damweg. De Damweg gaat over in de
Laanweg, en deze blijft u volgen.
17. Op de Y-splitsing blijft u de Laanweg volgen, dit is de voorrangsweg die naar links
afbuigt.

18. Aan het einde van de Laanweg is het Klimduin van Schoorl. Dit is één van de hoogste
duinen in Nederland. Het hoogste duin van Nederland is 54 meter boven NAP en ligt
in de Schoorlse duinen. We slaan hier linksaf de Duinweg op. Blijf de Duinweg
volgen.
U krijgt hier een mooie route door de duinen en langs de bosrand te zien. Volg de
weg ook wanneer deze overgaat in de Landweg en de Koninginneweg. We komen
hier in het dorp Bergen.
19. Op de rotonde nemen we de 3e afslag (Van Blaaderenweg). De Van Blaaderenweg
gaat over in de Kogendijk. De Kogendijk komt uit bij de N9. U gaat bij de stoplichten
van de N9 rechtsaf richting Alkmaar.
20. U volgt de N9 tot aan de afslag naar de N245. U neemt de N245 richting Schagen en
gaat langs de noordkant van de kaasstad Alkmaar.
De traditionele kaasmarkt die in de stad gehouden wordt op vrijdagen van april t/m
september trekt per jaar zo’n 100.000 bezoekers naar de stad.

21. U volgt de N245 tot aan de kruising met de N508 (Nollenweg). U gaat rechtsaf,
richting Heerhugowaard/Hoorn.
22. U blijft op de N508 en volgt de richting Heerhugowaard-Zuid/Ursem.
23. Op de rotonde gaat u rechtsaf richting Oterleek/Ursem. U rijdt nu op de Oosttangent.
24. Op de volgende rotonde gaat u linksaf richting Oterleek. U rijdt nu op de Huygendijk.
Deze blijft u volgen, door Oterleek heen naar Rustenburg.
25. Net voor Rustenburg buigt de Huygendijk rechtsaf, ter hoogte van restaurant De
Gouden Karper. Volg de weg rechtsaf en ga in de bocht linksaf de Drechterlandsedijk
op. (PLAATJE)
26. U volgt de Drechterlandsedijk langs Ursem en aan het einde van de weg gaat u
rechts en direct weer linksaf de Molendijk op.
27. U volgt de Molendijk en steekt de N243 (Noordervaart) rechtdoor over. U blijft op de
Molendijk. U gaat rechtsaf richting Driehuizen / Alkmaar (Grootschermerweg).
28. De Grootschermerweg gaat over in de Oostdijk. In de bocht naar links van de
Oostdijk gaat u rechtsaf / rechtdoor de Laanweg op.
29. Aan het einde gaat u over de brug en linksaf de Zuidervaart op, richting
Zuidschermer.
U rijdt nu midden in de Schermerpolder. De Schermermeer was één van de
laatste polders die drooggelegd werden. Daarvoor zijn in totaal maar liefst 52
windmolens gebouwd, en in 1635 viel de polder droog. Bijzonder is dat de
molens die er nog zijn, allemaal maalvaardig zijn en dus bij nood ingezet
zouden kunnen worden om de polder droog te houden.

30. U gaat na een kleine 2 kilometer linksaf de Driehuizerweg op. Aan het einde rechtsaf
de Oostdijk weer op, richting West Graftdijk.
31. Einde van de Oostdijk gaat u linksaf de Zuiddijk op. U rijdt nu parallel aan de N244.
Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf
32. Bij de rotonde neemt u de 3e afslag richting De Rijp. U rijdt op de N244.
33. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf en meteen weer rechts het terrein van “De Rijper
Eilanden” op.
Hier is het einde van de gezamenlijke rit. Bij De Rijper Eilanden zijn diverse
verzamelingen en bezienswaardigheden te bekijken.

De organisatie bedankt u voor uw deelname en hoopt dat u een plezierige rit hebt
gehad. Wij wensen u tevens na afloop een goede reis naar huis.

