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Beste AMAK leden, 
 

Langzaam maar zeker krabbelen we weer uit de corona crisis. Er 
mag weer gesport worden, maar wel op gepaste afstand, want de 
regels zijn versoepeld. 
Dit betekent dat ook de AMAK haar activiteiten weer langzaam 
mag opstarten. 
De hardlopers hebben inmiddels de trainingen weer opgepakt, 
maar trainen nu tijdelijk op de maandagavond. Ook de wandelaars 
gaan weer aan de slag, meer hierover in dit clubblad. Dit alles 
natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM en met 
toestemming van de gemeente Castricum. 
 
Hoe het deze zomer verder gaat is voor iedereen nog de vraag. 
Blijft het allemaal goed gaan of steekt het virus straks de kop weer 

op? We hopen natuurlijk van niet en hopen van harte dat iedereen gezond blijft. 
 
Helaas is het niet mogelijk ons jaarlijks uitje door te laten gaan. Ook hierover meer in dit 
clubblad. Ik wens iedereen een mooie, lange, warme maar vooral gezonde zomer toe. 
 
Namens het bestuur, 
Sandra Eriks-Mynett 
Voorzitter 



Bestuursperikelen. 

Achter de schermen gebeurt er veel in de club. Het bestuur is al een keer digitaal samengekomen 
met Teams. Vanuit de gemeente en vanuit andere Akerslootse sportclubs zijn er initiatieven in 
een heel pril beginstadium voor een omni-sportvereniging. Daarvoor is onze input gevraagd en 
die zullen we natuurlijk geven. Maandagavond 18 juni is het hardlopen (training) gestart. Zij 
kunnen in ieder geval op maandag op Veld B trainen vanaf 19:30. Kees, de trainer, is akkoord 

met het protocol en via de WhatsApp is dat ook gedeeld 
met de hardlopers. Voor het opstarten van de 
wandelactiviteiten zijn enkele bestuurs- en 
commissieleden op Hemelvaartsdag bijeengekomen. Dat 
hebben we gecombineerd met het dauwtrappen, dat dit 
jaar officieel niet is doorgegaan. Kees is mij om tien over 
vijf op komen halen. Hij was nog langs het Kruispunt 
gegaan om te kijken of er toch nog andere dauwtrappers 
zouden staan. Dit was niet het geval. Samen zijn we naar 
Ans en Gerard gelopen om vanaf Dorregeest de route te 
wandelen. Het was een prachtige dag en de wegen en 
fietspaden zijn op dit vroege uur nog niet het domein van 
andere weggebruikers (lees racefietsers). Genietend van 
de vogelgeluiden kwamen we in Uitgeest. Net voorbij het 
viaduct onder de A9, onder de ophaalbrug kwamen alle 
karpers (en echt flinke exemplaren) uit de omgeving 
samen. Een koddig gezicht! Na de jachthavens namen we 
het fietspad langs het Alkmaarder/Uitgeestermeer en bij 
de scouting Stierop namen we op gepaste afstand van 
elkaar plaats op een bankje en bootje voor een lekker 
koppie koffie samen met een hamkaascroissant, 
boterkoek of krentenbol. Terwijl wij daar heerlijk in het 
zonnetje zaten kwamen er nog twee keer twee 
dauwtrappers langs. Na de uitgebreide rustpauze, waarin 
we de mogelijkheden om het wandelen weer op te starten 
bespraken, vervolgden wij ons pad. Via Krommeniedijk 

wederom Uitgeest bereikten we ons startpunt tevens eindpunt. Achter in de tuin bij de 
Kapteintjes genoten we nog even van een lekker bakkie met een gebakkie. Ondertussen hadden 
we afgesproken om in de maand juni de zondagochtendwandelingen weer op te starten met de 
daarbij behorende beperkingen. Kees heeft inmiddels alle wandelaars hierover een mail 
gestuurd. Zo ziet u maar. Het bestuur van de club zit niet stil. 

Erwin 



ESTAFETTELOOP AFGELAST  

   

Beste Amak-atleten,  

Naar aanleiding van het besluit van de overheid om alle evenementen tot 1 september 2020 af te 
gelasten, is ook de AMAK verplicht om de Estafetteloop van 5 juli a.s. te cancelen.  

Wij hopen op betere tijden zodat wij u volgend jaar weer kunnen verwelkomen.  

De commissie Estafetteloop AMAK  

*************************************************************************************************************** 

Impressie eerste zondagwandeling 7 juni  

Met 13 personen afgelopen zondag de eerste zondagmorgen wandeling gelopen. Onderweg 
een bakkie koffie in de speeltuin achter bij Kees. 

 

 



 
 

     AMAK VERENIGINGSDAG   
Zaterdag 5 september 2020 

 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 5 september 2020 wilden wij G’woon een gezellige verenigingsdag 
organiseren. Helaas kan dit programma door de Corona maatregelen niet 
doorgaan.  
Maatregelen zoals: 
*Was vaak, en schudt geen handen. 
* Houdt 1.5 meter afstand voor de veiligheid van jezelf en voor anderen. 
*Het advies aan de risicogroepen met een zwakke gezondheid of aan kwetsbare  
  ouderen van 70+  Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd grote groepen. 
 

Deze en andere noodzakelijke maatregelen om het Coronavirus te bestrijden en 
de verantwoording, maken het ons moeilijk om deze dag gezellig te laten 
verlopen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vriendelijke groeten,  
 

Verenigingsdag team 2020; Ans, Cees, Esther, Joke, Miranda en Piet. 
 
 

Let op. Er wordt gewerkt aan een verrassend alternatief programma, 5 september 2020 
Meer informatie zie het clubblad van augustus. 



 

 

 

 

27 SEPTEMBER 2020 

 

Jeugd 

Start 10:00 uur - t/m 8 jaar - halve mijl (805m).  

Start 10:15 uur - t/m 13 jaar - hele mijl (1610m).  

Prijsuitreiking ca. 10:45 uur. 

Senioren 

Start 11:00 uur. Afstanden 5, 10 & 15 km over een 

verkeersluw parcours en door de mooie natuurlijke 

omgeving langs het Alkmaardermeer. Prijsuitreikingen 

na afloop van iedere afstand. 

 

 

  

Start bij de 

Handbalvereniging 

Meervogels, 

Boschweg 3, 

Akersloot 

 

Deelname voor  

jeugd gratis  

 

Inschrijven vanaf 

09:15 uur 

 

Kosten: 

www.inschrijven.nl 

(€ 4,00) 

Op de dag zelf ter 

plekke: € 5,00 

vo 

Omkleden en 

douchen mogelijk  

 

 

 

 

 

WWW.AMAKAKERSLOOT.NL  

 

OF:  

 

HMEIJNE@OUTLOOK.COM 

 

 

http://www.inschrijven.nl/


Bourgondisch wandelen in Corona tijd 

Wanneer je al acht weken aan het thuiswerken bent, wordt 
je wereldje wel heel erg klein. Na het werk een rondje om 
het dorp lopen of een klein fietstochtje in de omgeving. Ik 
prijs mij dan ook gelukkig dat ik kennissen in Hoogeveen, 
Drenthe, heb wonen. Hij was begin maart als een van de 
eerste slachtoffer van het Covid-virus, na een 
wintersportvakantie in Italië. Gelukkig is hij de twee 
weken opgelegde quarantaine goed doorgekomen. Elk 
jaar, in het voorjaar, maak ik de reis naar het noordoosten 
voor een gezellig weekendje uit. Zij zijn met zijn tweetjes, 
dus als ik mij daarbij vervoeg dan zitten we nog binnen 
het wettig maximum van drie personen. De eerste 
zaterdag in mei, pakte ik de auto, reed eerst nog langs Dil 
om beekridderfilet te halen, en begaf mij op weg. Na bijna 
twee uur rijden, arriveerde ik op de plaats van 
bestemming. Ik kreeg nog net een flinke regenbui voor 
mijn kiezen, maar gelukkig bleek dit de laatste van dit 
weekend te zijn. Na de elleboogboks ter begroeting begaf 
ik mij naar de woonkamer en onder het genot van een kop 
koffie kletsten we lekker bij. Na het nuttigen van een 
broodje, pakten we ieder de eigen auto om een rondje te 
wandelen in de omgeving van Nieuwlande. Dit is dus ook 
het jachtgebied van mijn kennis, die hier samen met 
enkele andere jagers de wildstand op orde houdt. We 
hebben daar tien kilometer gewandeld in een 
afwisselende omgeving, waarbij we zelfs over paadjes 
liepen die voor mijn gastechtpaar ook nieuw waren. 
Onderweg kwamen we ook langs het onderduikershol van 
Nieuwlande, waar in de tweede wereldoorlog vele 
onderduikers de oorlog hebben overleefd. Het bleek een 
behoorlijk jachtveld te zijn waar we doorheen wandelden, 
maar uiteindelijk was het rondje weer rond en na het 
nuttigen van een ijsje reden we weer terug naar 
Hoogeveen, waar de voorbereidingen voor een heerlijk 
wildmenu (soep, hertenpastei, gerookte duivenborst, 
wildzwijn, puree van aardappelen en rode kool en een 
heerlijk toetje) begonnen. ’s Avonds nog een paar potjes 
regenwurmen ( een heel leuk spelletje met dobbelstenen 
en stenen met daarop regenwurmen en punten, kortom een 
van de vele vormen van vermaak die de laatste maanden 
opgang vinden om de vele vrije uren door te komen) 
gedaan en daarna naar bed. De volgende ochtend bij het 



ontbijt de broodjes smeren voor de zondagse wandeling. 
De thermoskannen met koffie gevuld, fruit en pakjes 
drinken in de rugzak en wederom met eigen auto naar het 
startpunt. We begonnen in Meppen en liepen van daar 
naar Aalden. Bij de molen aldaar de eerste stop. De koffie 
werd genuttigd aan een picknicktafel op gepaste afstand 
van elkaar. Hierna een ommetje door Oud-Aalden, een 
prachtig authentiek brinkdorp met boerderijen en oude 
schuren, en daarna via een gedichtenroute een rondje door 
Zweeloo, met aan de rand een kerkje dat zo vanuit een 
schilderij van van Gogh gevlogen zou kunnen zijn. 
Daarna wandelden we door de Stroeten en bij een 
visvijver werd de lunch genuttigd. Onder de eiken 
kwamen wel allerlei rupsjes naar beneden, maar gelukkig 
zat daar de beruchte eikenprocessierups niet tussen. De 
volgende etappe was door een drassig stukje over een 
vlonder en langs een haag. Het laatste stukje was langs 
een lange rechte weg met mooie weidse uitzichten. 
Teruggekomen op het logeeradres even lekker relaxen 
met een kopje thee en een cryptogram. Het diner die 
avond bestond uit aspergesoep, asperges met ham, ei en 
een botersausje en een ijsje toe. Hierna werd de 
weekendtas in de auto geladen, afscheid genomen van de 
gastvrouw en gastheer,  en de reis terug naar Akersloot 
aangevangen. Al met al een heerlijk weekendje weg in 
deze vreemde tijden. Zo zie je maar weer, er is een 
heleboel te genieten en te bewandelen in eigen land. 

Erwin 



Het NH-pad tijdens Corona deel 2 
Maandag 6 april. De Haukes-den Oever staat op het programma. De auto in de Haukes bij de 
kroeg “de Postboot” gestald. Toen Wieringen nog een eiland was kwam hier de postboot 
aan.De kroeg verkeert in een vervallen staat, het lijkt de kroeg “ het Pontje” wel. 
Vanuit hier gefietst over het voormalige eiland door Westerland, Hippolytushoef, Stroe, 
Smerp en Oosterland naar Den Oever. Dit was een heuvelachtig traject . We eindigden bij de 
VVV, hier is een van de twee startpunten van het NH-pad. Het andere startpunt is De 
Cocksdorp op Texel. Naast de VVV staat het Vikingmuseum, dicht uiteraard, gerund door 
alleen vrijwilligers. Het eiland was een pleisterplaats voor de Vikingen om vanuit hier hun 
strooptochten te ondernemen. 
Vanuit de VVV door Den Oever naar de Waddenzee gelopen en zo het rondje Den Oever 
gedaan langs de havens, visafslag, en de werkzaamheden van de nieuwe spuisluizen in de 
Afsluitdijk. Vanuit dit punt begon de wierdijk, opgebouwd dus met wier. Op deze dijk kijk je 
links over de Wieringenmeer en rechts over het voormalige eiland Wieringen. Dit zijn de 
Stroeerdijk en de Hippolytushoeverdijk genaamd. We liepen langs het Amstelmeerkanaal. 
Behalve een enkele boerderij kwam je geen bewoning tegen.. Gelukkig stond er halverwege 
een bankje. Toen de cateringfaciliteiten van Piet maar weer eens aangesproken. 
De benaming wierdijk is wel duidelijk, hij is verstevigd met wier. In de loop der eeuwen is de 
constructie verstevigd met palen en basaltblokken. Zie foto.  

    
Dit zijn nog de resten van de oude dijk, die de golven van de Zuiderzee moesten trotseren. 
Als laatste: vele mensen denken dat de naam Wieringen ook van het wier is afgeleid, maar 
dat is een misverstand. De naam komt van het Oudfriese woord “wir”. Hetgeen hoogte 
betekende. Deze hoogten ervaar je wel als je dwars over het eiland fietst. 
Goede Vrijdag 10 april. Aangezien er werd afgeraden om gebruik te maken van het pont 
naar Texel, hadden we besloten om het traject Den Helder-Julianadorp te lopen. De 2 
trajecten op Texel laten we nog maar even voor wat het is. 
De auto geparkeerd in de Noorderhaven in Julianadorp en met de fiets naar NS-station Den 
Helder. 
Vanuit het station zigzaggend door een aantal volkswijken kwamen we aan bij fort Dirksz. 
Admiraal. Zie foto. 
Dit fort is een onderdeel van de stelling van Den Helder, totaal bestaat dit uit 6 forten. 
De oorsprong is eigenlijk begonnen in 1574, maar Napoleon heeft er uiteindelijk een stelling 
van gemaakt. In de 2e wereldoorlog hebben de Duitsers er een aantal omgebouwd met 
zwaar geschut. 



We werden via de bekende pijlen over het fort geleid en uiteindelijk er ook nog eens 
omheen geleid. 

   
Daarna langs de spoorlijn naar NS-station Den Helder Zuid. Hier maar even gebruik gemaakt 
van een bushokje om de lunch te nuttigen. 
Vanuit hier richting Donkere Duinen links langs een nooit afgemaakt museum van 
kunstenaar Ruud van de Wint en rechts een aantal kunstwerken van hem te zien in de 
duinen. 
Eenmaal in de Donkere Duinen nog 1 km. En dan sta je opeens voor velden met bloeiende 
bollen, diverse soorten  en divers kleuren. 
Het eerste deel liep over dijken en later over een verhard fietspad. De drukte was hier niet 
te vergelijken met Hillegom en Lisse. Er liepen wel wat mensen maar de afstand van 1,5m 
was goed te hanteren. 
Aangekomen in Julianadorp zijn we kriskras door een aantal vakantieparken gelopen. 
Behalve een paar wandelaars, geen huisje bewoond. Het lijkt wel of Julianadorp voor de 
helft bestaat uit vakantieparken. 
Bij de Noorderhaven weer aangekomen zagen we een bord “Verboden toegang ivm Corona, 
maar onze auto stond daar. Toch maar doorlopen, er was geen mens te zien. En geen mens, 
geen gevaar. 
Bijna bij de auto aangekomen, kwam ons een fietser tegemoet. Een vrouw met barse stem 
vroeg ons wat we hier kwamen doen. Met de rugzak op je rug hoorde je waarschijnlijk niet 
bij bestemmingsverkeer. 
Er was hier een centrum voor geestelijk gehandicapten gevestigd. En hier heerste Corona. 
Het probleem bleek uiteindelijk te zijn, dat er borden bij de hoofdweg waren geplaatst en wij 
waren natuurlijk via de achterdeur gekomen. Deze dame ging gelijk regelen dat deze borden 
ook bij de zijwegen geplaatst gingen worden. 
Piet heeft uiteindelijk de auto alleen gehaald, spullen erin en weg. 
Eind goed, al goed. Het was tenslotte Goede Vrijdag. 
Dinsdag 14 april. Na het einde van de vorige route geeindigd te zijn in een Corona-
omgeving, nu geen start daar.  
Eerst de auto geparkeerd bij meelmolen De Hoop in Wieringerwaard en op de fiets door 
Anna Paulowna bij het pont bij Julianadorp. 
Dus de route Julianadorp-Wieringerwaard gestart in Westeinde (overzijde NH-kanaal bij 
Julianadorp). 



Veel bollenvelden in bloei: tulpen, narcissen en hyacinten. Sommige agrariers  hebben hun 
private paden opengesteld voor het NH-pad. We zijn hier dus te gast, met als tegenprestatie 
natuurlijk respect voor hun eigendommen.  
Een apart stuk hiertussen is het Boermanszwin, een stuk natuurgebied tussen de 
bollenvelden. Het dient ook als wateropvang van overtollig regenwater. Op dit tijdstip in het 
jaar struikel je over de eendennesten met veel eieren hier. Het is vrij toegang. 
Aangekomen in Oudesluis hebben we de oudste sluis van Europa bewonderd. Deze was 
natuurlijk niet meer uitgevoerd in de oude materialen, zoals hout, maar nu van steen. De 
bediening was weer wel als vanouds, met de hand. 

   
Hierna nog even doorgelopen naar de kerk, deze was nu in gebruik als Cultureel Centrum. 
Hier hadden ze al door dat deze crisis nog wel even zou duren. Voor op de gevel stond op 
een groot bord: “Tot 3 September”. 
Daarna over de Noorddijk naar meelmolen De Hoop, waar we onze auto hadden 
achtergelaten. Een hele klimpartij, geen overstapjes, naast de hekken prikkendraad en de 
hekken op slot. Wij hebben ze niet geteld, maar het waren er veel. En natuurlijk schapen. 
Alle etappes nu gehad boven Akersloot, behalve Texel natuurlijk. 
Dinsdag 21 april. Akersloot_Krommenie. Nu zijn de etappes naar beneden (op de kaart 
natuurlijk) aan de beurt . Eerst de auto in Krommenie bij het NS-station geparkeerd. 
Weinig forenzen, dus plek zat. Daarna teruggefietst naar Akersloot en nog een bakkie 
gedaan.  
Langs meelmolen de Oude Knegt, Molenpad, het Alkmaardermeer en om het voetbalveld 
naar Dorregeest. Allemaal bekend terrein met nu vele bekenden langs de weg en daar hoort 
nu eenmaal een praatje bij. We zijn op tijd begonnen, dus wij hadden hier ook wel de tijd 
voor. 
Bij het Uitgeester strandje aangekomen zagen wij een aantal dames de oefeningen doen van 
Olga Commandeur (van de TV). In ieder geval leek dit erop. Zij waren ook goed bezig en 
gezien de weinige mensen daar was de 1,5 meter geen probleem. We konden zo meedoen, 
maar wij kre3gen onze lichaamsbewegingen toch wel. 
Langs het industrieterrein, waar we met het Rondje Bert onze laatste fourageplek altijd 
hebben. 
We moesten ons nog wel langs alle werkzaamheden daar doorworstelen. Ze waren hier 
bezig met een nieuw diepriool. 



   
Vanuit hier door Uitgeest langs de jachthavens. Langs een bierbrouwer, erlangs dus want het 
was nog geen tijd voor een biertje. En het was nog voor twaalven, dus gesloten. 
Nu richting Krommeniedijk langs het fort gelopen. Het bruggetje voor Krommeniedijk over 
en gelijk rechtsaf richting Krommenie. Aan de  buitenkant van Krommenie via een fietspad 
en dan door het dorp  naar het NS-station. De auto stond er nog. 
 
 
 
 
 
 
       



Het NH-pad tijdens Corona deel 3 
Donderdag 7 mei. De route Krommenie-Buitenhuizen was aan de beurt. Een prac htige dag 
weer is voorspeld met weinig wind en een maximum temperatuur van 16*C. Aangezien dit 
een dijkentocht zou worden zonder beschutting voor zowel de wind als de zon was dit 
perfect. 
De auto bij NS in Krommenie gestald en met de fiets naar Buitenhuizen via Assendelft. Elke 
keer weer denk je bij jezelf: “Wat een langgerekt dorp is dit toch”. 
Het wandelen begint met een 500m over de weg en dan de Noorder-IJ en-Zeedijk op. 
Het pad liep onderaan de dijk. Hier keek je over een afstand van enkele kilometers naar een 
gele wal van bloeiend koolzaad, een pracht gezicht. 
Als je hier bovenaan de dijk ging staan dan zag je in de verte de zeeschepen door het 
Noordzeekanaal varen. 
 

   
 

Vanwege deze bloemenpracht hebben we hier vele soorten vlinders gezien. Dit waren niet 
alleen de ons bekende Koolwitjes en Dagpauwogen. Volgens kenners (dit stond op een bord) 
moeten dit Argusvlinders, Bruine zandoogjes, Hooibeestjes en Kleine vuurvlinders zijn 
geweest. Je kon er in ieder geval een tijdje van genieten, omdat zij een afstand met je mee 
of vooruit vlogen. 
De route gaat langs onderdelen van de stelling van Amsterdam, zoals forten en kruitkamers. 
Het eerste deel wat we tegenkwamen was een kruitkamer, geheten “Bij de Steenen Paal”. 
Deze was nu in gebruik als luchtoorlogmuseum WOII: “Icarus et Mars”.  
Betekenis van de naam: Icarus is de man die wilde vliegen en Mars is een oorlogsgod. 
Voor dit museum stond een bankje, bestemd voor de vermoeide vrijwillige 
museummedewerkers. Deze waren natuurlijk niet aanwezig. Hier hebben genoten van 
warme koffie en chocolademelk via ons gasstelletje. We hebben hier even wat langer 
genoten van de rust hier, geen verkeer, vliegtuigen en industriegeluiden. Alleen vogels en 
kikkers kon je horen en dan met dit vrije uitzicht, kostenloos. 
Onderweg kwamen we nog 2 kruidkamers tegen: Kruitmagazijn Bij de Nieuwendijk en 
Kruidmagazijn bij de Ham. Hier was duidelijk nog geen bestemming voor gevonden. Deze 
zagen er in ieder geval rommelig uit. 
Even terzijde: dit was het ook nog eens het gebied van het Oer-IJ. Hiervoor was de dijk, 
waarop wij liepen ook bestemd als waterkering. Deze stamt al uit 1544. Later werd in 1870 
het Noordzeekanaal gegraven en werd het IJ grotendeels ingepolderd. Deze dijk had zijn 
functie verloren. Uiteindelijk hebben we de dijk verlaten en kwamen langs fort Aagtendijk en 



fort Bij Veldhuis. Fort Veldhuis was van het type A, een van de eerste forten en bomvrij. Na 
de oorlog werd dit nog gebruikt als gevangenis. 
Als laatste kwamen we fort Aan den Ham tegen, dit was een nevenbatterij. 
 

     
 
Wat een leuk en interessant punt was: er staat tegenover dit fort een provisorisch 
getimmerd kapelletje. Dit is ook als rustpunt voor wandelaars en fietsers ingericht. 
Dit kapelletje was verdwenen in 1568 en dit exemplaar is in 2018 hier neergezet. 
Hier komen we nog wel wat wetenswaardigheden over een wat groter gebied aan de weet. 
Zo heette Busch en Dam vroeger Buschusa voor een stormvloed. 
Er is zelfs een overzicht van de heersende Noormannen met de afspraken die ze hadden met 
de graven van Egmont en Holland. Daarnaast ook wetenswaardigheden met de zeekaarten 
in de loop van de jaren, bewoning, e.d. te zien in dit simpel opgebouwde kapelletje. 
Deze rust kostte ook weer meer tijd dan gewoonlijk, maar wel interessant. 
En dan weer terug naar NS Krommenie-Assendelft. 
 
 
       



Het NH-pad tijdens Corona deel 4 
Zondag 17 mei. Buitenhuizen-Sloten . 
De auto neergezet bij de Molen van Sloten: dan hetmeelmolen, museum, bierbrouwerij en 
stokerij bij elkaar. 
Met de fiets terug naar Buitenhuizen. En als je met je fiets terug gaat naar het startpunt, dan 
wil je via een andere route dan het wandelpad. Via Ruigoord naar Buitenhuizen leek ons wel 
wat. Jaren geleden, toen stond het dorp nog op de nominatie om gesloopt te worden, zijn 
we er een keer geweest. Kunstenaars en alternatievelingen hebben dit dorp toen in gebruik 
genomen. Een alternatieve vrijhaven wordt dit ook wel genoemd. Maar ook zij vallen onder 
de Corona regels.  
Het werd nog spannend op de fiets: brug weg, volgens de borden omrijden via Amsterdam 
nabij de Nieuwe Meer. 5 km heen en 5 km terug. 
Dan maar via Halfweg en dus alleen maar de kerktoren van Ruigoord gezien. 
Fietsen bij het pont Buitenhuizen neergezet en daar was koffie en warme chocolade, maar 
dan staand buiten opdrinken. 
 

   
 
Na eerst een kilometer langs de weg (parallel aan zijkanaal C) gelopen te hebben, gingen we 
Spaarnwoude in. Na een paar kilometer kwamen we bij de Houtakkerbeemden. Zo te zien 
een nieuw te ontwikkelen natuurgebied door Staatsbosbeheer. 
Het land was nog niet zo lang geleden opgespoten, de irrigatiesloten liggen er nog. 
Via de Spaarndammerdijk naar Halfweg gewandeld. 
Bij het station NS Halfweg-Zwanenburg een bankje gepikt. Na onze rustpauze was het even 
zoeken naar het vervolg. 
Via een brug bij de Melksuiker kon je oversteken en je weg vervolgen. Hier moesten de 
aanwijzingen weer zijn. Maar alles was afgesloten, ook de voetpaden. 



Ook hier improviseren: ongeveer een kilometer langs de snelweg om een oversteekplaats te 
vinden bij stoplichten. Daarna dezelfde kilometer weer terug naar de plek waar je weer  
aanwijzingen mag verwachten. Dit is het museum Stoomgemaal, de schoorsteen was 
markant aanwezig. En warempel hier kwamen we de pijltjes weer tegen. 
 

                                                                                 
 
Het museum was dicht, maar buiten stonden nog enkele oude pompen opgesteld. 
Vanaf hier ging de wandelroute langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. 
Hierbij passeerden we wel de Akermolen en de Akersluis. 
Bij de Molen van Sloten aangekomen zagen we dat de Brouwerij open was. Dus maar een 
paar aparte biertjes meegenomen. Dit was wel verdiend. 
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