
Rond het Markermeer (linksom) 
 

Oude gewoonten die sinds Covid-19 wat 
verdwenen waren, komen stilaan terug. Zo ook de 
sluimerende behoefte om op tot voorheen 
onbekend terrein te willen fietsen. Het Vlaamse 
aanbod in het weekend van 6 en 7 augustus was 
heel “klassiek” en leende zich dus uitstekend om 
nog eens nieuwe oorden op te zoeken. In 
zuidelijke richting viel er niets te ontdekken 
omwille van de verlofperiode, dus was 
consulteren van de website van de Nederlandse 
ToerFietsUnie (NTFU) de enige optie. Groot was 
het aanbod daar ook niet maar er stond wel een 
ritje tussen dat onmiddellijk mijn aandacht 
genoot: Rond het Markermeer. Bij de 
informatie was er een landkaart waarop het 
parcours te zien was. Starten vlakbij Amsterdam, 
langs het zuiden om de Oostvaardersplassen heen 
-staat al zo lang op mijn verlanglijstje- en een 
oversteek met de fiets van wat ik dacht allemaal 
IJsselmeer te zijn. Wat heeft een nieuwsgierig 
wielertoerist meer nodig om contact op te nemen 
met ToerFietsClub Weesp, de organisator? Hans 
Schinkel gaf me de nodige antwoorden en 
vermeldde daarbij dat de club in groep zou starten 
om 9 uur voor de 160 km-tocht. Zo ver met de 
auto rijden (185 km) om dan de tocht van 40 km 
of 80 km te rijden lijkt me niet zo redelijk. 
Amper fietsers te zien, veel vrije plaatsen op de 
kleine autoparking en enkele fietsen. Wat was 
hier aan de hand? Later hoorde ik dat er amper 89 
deelnemers waren… Aan de inschrijvingstafel 
vond ik een routebeschrijving OP PAPIER (dat 
had ik bij mijn andere fietstochten in Nederland 
dit jaar niet meer gezien!) met daarop de 
deelnamevoorwaarden met de racefiets: een 
deugdelijke helm dragen en rijden volgens de 
gedragscode racefiets van de NTFU. 
 

 
Duidelijke afspraken bij de start 

Andere opmerkelijke vermelding stond in de 
linker kolom onderaan: “Na het bruggetje gaat de 
80 km route RA. Van hier af 160 km NIET 
GEPIJLD gebruik GPS.” Ik hoefde me geen 
zorgen om te maken want ik reed samen met 
leden van de organiserende club! 
Om 9 uur werd aangezet om enkele straten verder 
voor een eerste keer te stoppen omwille van een 
typisch Hollands voorval: een opgehaalde brug. 
Lang duurde het oponthoud evenwel niet. 
 

 
Kort oponthoud vlak na het vertrek 

 
Heel vlug belandden we op de bekende, 
vrijliggende, Nederlandse fietspaden die dorp met 
dorp verbinden. De passage langs Almere deed 
me denken aan de triathlon die daar jaarlijks 
georganiseerd wordt. Iemand wees me op een 
toren in de verte, daar lag Lelystad. We reden er 
echter naartoe in een wijde (zuidelijke) boog om 
de Oostvaardersplassen, een groot natuurgebied 
ten zuiden van het Markermeer. 
 

 
Langs de Oostvaardersplassen 



Omdat de begroeiing al behoorlijk opgeschoten 
was, bleef ik wat op mijn honger zitten. Er waren 
geen vergezichten, het was veeleer een doortocht 
in een onoverdekte groene tunnel. Enkel op het 
einde zag ik aan de rechter kant enkele 
konikpaarden en watervogels. Net voorbij de 
Bataviahaven in Lelystad begon de oversteek 
tussen het Markermeer en het IJsselmeer naar 
Enkhuizen op de dam die ietwat foutief 
Houtribdijk (en ook soms Markerwaarddijk) 
genoemd wordt. Ik vreesde een beetje dat de 
wind hier strak zou staan maar het viel best mee 
zodat de vaart er goed in bleef. Er was ook geen 
onverwacht gezwiep in de groep omdat de wind 
heel constant was. Halfweg de overtocht werd er 
halt gehouden voor de enige stop op het parcours. 
 

 
Bijna in Lelystad 

 

 
Replica van het 17e eeuwse VOC-schip Batavia 

 
Van bij de start van het tweede deel zagen we 
Enkhuizen, het eindpunt van de 26 km lange dam. 
Het fietspad lag in het eerste deel van de dam aan 
de kant van het IJsselmeer., In het tweede deel 
werd de dam overgestoken en kregen we een 
zicht op het Markermeer. 

 
Roadhouse Checkpoint Charlie, het rustpunt in 

Trintelhaven 
 

 
Trintelhaven 

 
In Enkhuizen draaiden we af in zuidelijke 
richting. Er was plots veel meer drukte op het 
fietspad van de Zuiderdijk. De grote werken aan 
de dijken zorgden voor extra probleempjes en 
mini-omleidingen (de dijken worden verhoogd 
om een antwoord te bieden aan de stijgende 
zeespiegel als gevolg van de klimaatopwarming). 
 

 
Nog ver: Enkhuizen met zijn haven vol zeilboten 



Zo af en toe reden we ook eens door een stad of 
dorp met een naam die niet nieuw klonk: Hoorn, 
Scharwoude, Edam, Monnickendam,… Op de 
wegwijzers langs de kant van de weg zag ik nog 
andere namen staan die in hetzelfde rijtje thuis 
horen, zo bijvoorbeeld Purmerend en Volendam. 
We reden zelfs door een dorp waar het grote 
(jaarlijkse?) kermis was. 
 

 Het Markermeer 
 
Op een wegwijzer voor fietsers zag ik plots 
“Amsterdam 1 km” staan terwijl we nog tussen 
de weiden met grazende koeien aan het fietsen 
waren. De grote appartementsgebouwen op de 
achtergrond waren echter vlakbij. Amsterdam: 
ook hier heel wat werken, zowel wegenwerken 
als het bouwen van woongelegenheden. Voor de 
uitbreiding van de stad Amsterdam worden nu 
volop eilanden aangelegd in het Markermeer en 
worden gebouwen opgetrokken die in het water 
staan (het deed me denken aan de paalwoningen 
van onze voorouders enkele duizenden jaren 
geleden). De strijd van de Nederlanders tegen het 
water is er ook één van gebiedsuitbreiding en 
woonvoorziening voor de steeds groeiende 
bevolking… 
Heel recent komt er nog het probleem van het 
scheuren van de dijken bij, eveneens een gevolg 
van de klimaatopwarming (uitdrogen en 
krimpen). 
Enkele kruispunten, verkeerslichten en bruggen 
verder draaiden we het sportpark van Weesp 
binnen. De fietstocht is voorbij. 
Na een welverdiende douche, een drankje en een 
laatste babbel met enkele leden van TFC Weesp 
was het tijd om terug naar huis te rijden. Twee 
uurtjes auto, net als ‘s ochtends. Ook dat was heel 
lang geleden. 

Hugo Suy 

Hierna nog twee informatieve kaarten 
 

 
De Oostvaardersplassen zijn gelegen tussen 
Almere, Lelystad, het Markermeer en de A6. 

 

 
Het Markermeer is het felblauwe deel op de 

kaart. De Houtribdijk tussen Lelystad en 
Enkhuizen vormt de scheiding met het IJsselmeer. 

Startplaats Weesp ligt net ten zuidoosten van 
Amsterdam maar staat niet op de kaart vermeld. 

 
Meer informatie over het Markermeer vind je 
terug op deze website: 
https://www.hollandlandofwater.com/nl/markerm
eer/ 
en over de Oostvaardersplassen: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/o
ostvaardersplassen 
 


