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Schagen - Kolhorn

Fiets vanaf het schoolplein rechtsaf richting fietstunnel.  Ga na de
tunnel rechtdoor de Snevert op. Stop na ongeveer 40 meter.

1. Kijk over het water richting schagen. Kan je met een roeiboot
doorvaren of zit er een dam in het water?
- doorvaren
- dam

Ga bij het kruisppunt Snevert/Lutjewallerweg rechtsaf (richting
Barsingerhorn). Ga bij het volgende kruispunt weer richting
Barsingerhorn. Je bent dat op de Tin.

Heel veel daken/gevels zijn in de top versierd met iest met een
makelaar. Onderweg passeren jullie er een paar.

2. Vanaf het bord Barsingerhorn is het de bedoeling dat je de
makelaars turft . Zet dus steeds een streepje als je een zelfde
makelaar ziet. Als het een nieuwe is teken je die in de lege hokjes.
Hokjes op? Pech gehad! Zet wel onder de nieuwe makelaars hoe
vaak je ze ziet!
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3. Probeer er achter te komen wat op naast staande foto is
geweest. Je ziet het “live” links van
je na nummer 1 .
..........................................................................

Vele boerderijen worden niet meer
bewoond door boeren en koeien
maar door mensen met andere
beroepen.

4. Noteer het huisnummer(s)  van
een stolpboerderij  waar de boer (en z’n vee) nog echt bezig is.
nr. .....
nr. ......

5. Noteer ook een ander beroep dat in de boerderij uitgeoefend
wordt. (kan ook op de terugweg)
..........................................................................
..........................................................................

6. Welke verschillende soorten spiegels van boerderijen kom je
onderweg tegen?
spiegel 1 spiegel 4
spiegel 2 spiegel 5
spiegel 3

7. bekijk de huizen tussen de nummers 134 en 164 en ook aan
de overkant van de sloot.
Hoeveel huizen zijn dat?
...............

1

2 3

4 5
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8. Hoe is de bebouwing?
- aaneengesloten
- niet aaneengesloten (los)

9. Hoe groot is de gemiddelde afstand tussen twee huizen
(ongeveer)?
- kleiner dan 2 meter
- van 2 tot 5 meter
- groter dan 5 meter

10. Wat is de functie (gebruik) van de huizen? (soms zijn meer
antwoorden goed)
- woonhuis
 ..........................................................................
- winkel
 ..........................................................................
- werkplaats/bedrijf
..........................................................................
- boerderij
..........................................................................
- cafe restaurant
..........................................................................

11. schrijf er steeds achter hoeveel huizen deze functie hebben.

12. zoekertje: waarvoor werd/wordt het gebouw op de foto
gebruikt?
..........................................................................
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Fiets steeds maar rechtdoor het dorp uit. Je passeert na het
gemeente-bord (met BARSINGERHORN doorgestreept erop) een
burg.
Vlak erna bij de splitsing Hemmerweg/Kolhornekade rechtaf
richting Kolhorn aanhouden. Je hebt dan water rechts van je.

Ga in Kolhorn de sportstraat in.
Volg de sportstraat tot je op de Westfriese dijk bent.
Dat merk je wel aan een lekker klimmetje van de 3e categorie.
Ga rechtsaf naar het gemaal de Schagerkoggen. zet daar je fiets
neer. Doe je fiets op slot. Bewaar zelf je sleuteltje. GOED
GRAAG!! Loop naar het punt dat zo veel mogelijk overeenkomt
met onderstaande foto.

13. Welke verschillen zie
je met nu?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

14. Waarom staan er
zoveel kinderen op de
foto?
..............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

15.  Voor je zie je polderwater. Zie je hier een brug of sluis in de
dijk zodat je met een roeiboot naar het IJsselmeer kan varen?
- brug
- sluis
- dam

Loop naar het museum “de turfschuur” even verder op de dijk.
Daar wacht Bert Siezen op ons. Hij zal ons rondleiden door het
museum.

Loop met je groep het bruggetje van de eerste foto over. Ga de
nieuwe streek in. Stop bij huisnummer 8.
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20. Bekijk de huizen tussen de nummer 12 en 1.
Hoeveel huizen zijn dat?
......................................

21. Hoe is de bebouwing?
- aaneengesloten
- niet aaneengesloten (los)

22. Hoe groot is de gemiddelde afstand tussen twee huizen
(ongeveer)?
- kleiner dan 2 meter
- van 2 tot 5 meter
- groter dan 5 meter

23. Wat is de functie (gebruik) van de huizen? (soms zijn meer
antwoorden goed)
- woonhuis
 ..........................................................................
- winkel
 ..........................................................................
- werkplaats/bedrijf
..........................................................................
- boerderij
..........................................................................
- cafe restaurant
..........................................................................

24. schrijf er steeds achter hoeveel huizen deze functie hebben.
..........................................................................
..........................................................................

Hierna hangt het even van de tijd af wat we gaan doen.
We kunnen eerst wat gaan eten.

Of het volgende programma-onderdeel is een bezoek aan de kerk
van Kolhorn.

 In de kerk werken we om de beurt aan drie opdrachten.
- eentje heeft te maken met het orgel.
- eentje heeft te maken met een soort oude handtekening
- eentje heeft te maken met de tekst op een grafsteen.
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De opdrachten worden ter plekke uitgedeeld en zijn bedacht door
Bert. Maar wij verttellen jullie wel wat te doen.

Uit de kerk gaan we terug naar de fietsen. Sleuteltje??? Daar
zeggen we Bert gedag.

Tijd voor het toetje?
Hieronder zie je een kaart uit 1611. Trek je even niets aan van
letters en cijfers in de kaart. Linksonder ligt Schagen. Onze weg
over de Snevert en Lutjewallerweg staat er niet op. Het begint op
de weg naar Barsingerhorn.  Het dorp aan de lange onderste weg
is Barsingerhorn. Waar de twee schepen voor de kust liggen
noemen we toen en nu Kolhorn. Volgens het kaartje zijn we
onderweg vele watermolens gepasseerd.

Hoeveel zijn er nog van over?
0 1 2 3 4 5 6 7 8


