MEDEMBLIK
EXCURSIES & TOURS

Toeristisch riviercruise
programma Medemblik
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Cruise port Medemblik

VOORWOORD
Graag heten wij u van harte welkom in de haven(s) van de gemeente Medemblik!
Gelegen aan het IJsselmeer nabij havensteden Hoorn, Enkhuizen en Den Helder is
Medemblik de perfecte bestemming om aan te doen tijdens uw riviercruisereis.

Ook vanuit Lelystad, Kampen en Amsterdam

In dit excursieprogramma vindt u suggesties

is Medemblik goed te bereiken per schip.

voor tours en excursies om uw gasten een

Met maar liefst 5 havens in de stad Medem-

onvergetelijk en veilig uitstapje te bieden!

blik zelf en een jachthaven in Andijk is onze
gemeente van oudsher nauw verbonden met

Tot snel in Medemblik!

water. Dat Medemblik de oudste stad van
Westfriesland is, is goed terug te zien aan

Burgemeester gemeente Medemblik

de eeuwenoude gevels. Omgeven door het

Frank Streng

typisch Holllandse landschap is Medemblik
rijk aan rust en ruimte.
De riviercruisesteiger ligt centraal en direct
achter het stationnetje van de Museumstoomtram die tussen Hoorn en Medemblik pendelt.
Uw gasten wandelen vanaf de riviercruisesteiger direct ons sfeervolle stadscentrum in
naar winkels, bezienswaardigheden en musea.
Ook als u maar kort verblijft is er een
passend programma.
We beleven met elkaar een bijzondere tijd
door de COVID-19 pandemie. In onze stad
en dorpen er om heen zorgen wij met
elkaar dat uw bezoek in Medemblik veilig is.
Ons advies is om uw bezoek vooraf te plannen.
Op visitmedemblik.nl vindt u actuele informatie.
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SAMENGESTELD DOOR
EventMedemblik
Visit Medemblik
Stadshavens Medemblik
Mogelijk gemaakt en gefinancierd
door Gemeente Medemblik.
www.cruiseportmedemblik.com
ONTWERP EN OPMAAK
Westfris, Inge Bruinsma
FOTOGRAFIE
Westfris, Duco de Vries
FOTOGRAFIE
Westfris, Duco de Vries
Pascal van As
Koos Dol
Albert Stam
Hanneke de Boer
Ellen Slort
Diansfotografie
EXCURSIES & TOURS
Promoject
Excursies en tours vinden uitsluitend
doorgang als deze uitvoerbaar zijn
binnen de COVID-19 maatregelen van
het RIVM. Informeert u altijd vooraf
naar de actuele sitatie.
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Cruise port Medemblik

INTRODUCTIE
Medemblik is trots op haar verhalen en deelt ze graag.
Deze brochure geeft informatie aan rederijen én passagiers in de riviercruisesector
over de excursies die de regio te bieden heeft. Voor elk moment en elke verblijfsduur
is er een passend aanbod. U kunt onze toeristische suggesties vol rijke historie,
prachtige natuur en oneindige gastvrijheid opnemen in uw excursiepakket.
Ook geven wij ideeën voor uw gasten mee, die garant staan voor een
onvergetelijke ervaring aan Medemblikker wal!

CRUISE PORT MEDEMBLIK
Is onderdeel van Stadshavens Medemblik B.V.
en dé gastheer voor vijf havenlocaties binnen
de stad Medemblik. Deze zijn alle met de
Blauwe Vlag gecertificeerd.
Stadshavens Medemblik beheert niet alleen
Cruise Port Medemblik, maar ook de Pekelharinghaven, Oosterhaven, Westerhaven en de
noordzijde van het Overlekerkanaal. Het team
van havenmeesters heet u van harte welkom!
STICHTING EVENTMEDEMBLIK
Organiseert unieke groepsuitjes in en
rond Medemblik. Dit doet EventMedemblik
met verschillende partners, gedreven
toeristische ondernemers die geloven in de
kracht van gastvrijheid en samenwerking.
Samen zetten wij ons in om uw excursies tot
een onvergetelijke groepservaring te maken!

Voor het boeken van landingen, interesse

Voor al uw vragen over de excursies kunt u

en meer informatie over onze tours:

terecht bij het team van EventMedemblik.

www.cruiseportmedemblik.com

We helpen u graag!

info@cruiseportmedemblik.com
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Cruise Port Medemblik

HAVENFACILITEITEN
Cruise Port Medemblik is onderdeel van Stadshavens Medemblik.
De haven ligt aan de westelijke zijde van het IJsselmeer - tussen Enkhuizen
en Den Helder - en heeft hierdoor een mooie logistieke ligging
op de vaarroute naar Waddeneiland Texel.

Stadshavens Medemblik heeft voor riviecruiseschepen een prachtig verlichte aanlegsteiger in
het hart van de stad. Vanaf de steiger wandelen
passagiers direct het sfeervolle stadscentrum
in voor de vele bezienswaardigheden, winkels,
restaurants en cafés. De aangemeerde cruiseschepen zijn goed toegankelijk.
TEXEL

Het gebied rondom de steiger biedt een veilige
plek aan passagiers om op het hop on hop off
toeristentreintje ‘City Tours’, de paardentram

DEN HELDER

of ander vervoersmiddel te stappen en de
prachtige omgeving te verkennen.

STAVOREN

Aan de rand van het centrum, nabij de

MEDEMBLIK

uitvalswegen, is een ruime parkeerplaats
waar kosteloos geparkeerd kan worden.
Ook beschikt Cruise Port Medemblik over een
professionele en gastvrije havendienst, die u

ENKHUIZEN

graag van dienst is.

ALKMAAR

Op de aanlegsteiger zijn een schoon- en vuil-

HOORN

watervoorziening aanwezig. Waddeneiland
Texel, maar ook aansprekende havenplaatsen,

LELYSTAD

zoals Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn,
Lelystad, Lemmer en Hanzesteden Kampen

IJMUIDEN

en Zwolle, zijn op korte vaarafstand

AMSTERDAM

te bereiken.
Het compacte karakter van het sfeervolle
centrum, de warme gastvrijheid van de
inwoners én het aansprekende excursie-

ZAANSTAD

HAARLEM
HUIZEN

aanbod maken Cruise Port Medemblik
een prettige en comfortabele plek
om aan wal te gaan!
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HET NEDERLANDS
STOOMMACHINEMUSEUM
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DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
Met de City Tours-trein maakt u een bijzondere rondrit langs

INHOUD EXCURSIE

tal van bijzondere highlights in Medemblik en wordt u afgezet bij

Bezoek aan Het Nederlands

het Nederlands Stoommachinemuseum, dat gevestigd is in het

Stoommachinemuseum inclusief

voormalig stoomgemaal ‘Vier Noorder Koggen’ uit 1869.

gids, rondrit met City Tours

In het museum sta je oog in oog met de grootste verzameling

trein en vervoer van en naar

nog werkende stoommachines in Nederland.

het cruiseschip.

Stap in de fascinerende wereld van stoom en ontdek tijdens de
anderhalf uur durende rondleiding hoe James Watts uitvinding

PRIJS INCL. BTW

werkt en wat de kracht van water en vuur is. Een mooi tijdsbeeld.

€ 11,50
PERSONEN
10 - 24
TALEN
Nl, De, En, Fr
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
2,5 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m zo

10 MEDEMBLIK EXCURSIEPROGRAMMA

KASTEEL RADBOUD
TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN
In de dertiende eeuw gaf Graaf Floris de opdracht om op de
oevers van de Zuiderzee een dwangburcht te bouwen. Met Kasteel
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De en tijden. .
vervlog

Radboud hield hij de Medemblikkers onder de duim én kon hij het

INHOUD EXCURSIE

gebied verdedigen tegen de dreiging van de Friezen vanaf de

Stadswandeling op eigen

overzijde van de Zuiderzee.

gelegenheid en audiotour
in Kasteel Radboud.

Maak een prachtige wandeling door historisch Medemblik en
breng een bezoek aan de eeuwenoude dwangburcht.

PRIJS INCL. BTW

Tijdens de ca. anderhalf uur durende audiotour hoort u alles over

€ 8,00

de duistere Middeleeuwen en ontdekt u de donkere gangetjes,

PERSONEN

torenkamers en de kerker in dit eeuwenoude kasteel.

> 20
TALEN
Nl, De, En
TOEGANKELIJK
Nee
DUUR
3 uur
BESCHIKBAAR
Di, wo, do, za & zo
11:00 - 17:00 uur

RIVIERCRUISES MEDEMBLIK 11

MUSEUMSTOOMTRAM
EEN EEUWENOUD STATION
De spoorlijn uit 1887 tussen Hoorn en Medemblik is uniek in
zijn compleetheid. Veel oude stationsgebouwen en bruggen van
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Op stand
af

vroeger zijn bewaard gebleven. Zo ook het station van Medemblik.

INHOUD EXCURSIE

De perrons en de stationsomgeving zijn helemaal terug-

Bezichtiging station op eigen

gebracht naar hoe ze er in het verleden uitzagen en functioneer-

gelegenheid (exclusief gids).

den. Het station, direct gelegen aan de aanlegsteiger, is rond de
vertrek- en aankomsttijden van de Museumstoomtram geopend

PRIJS INCL. BTW

voor bezichtiging. Stap terug in de tijd en neem een kijkje in de

Prijs op aanvraag

wachtkamer, het kantoor van de stationschef en de loods voor

PERSONEN

het goederenvervoer. De spoorlijn maakt deel uit van de

> 15

‘Historische Driehoek’ Enkhuizen-Medemblik-Hoorn.

TALEN
N.v.t.
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
0,5 uur
BESCHIKBAAR
Dagelijks
12:00 - 13:20 uur
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MEELMOLEN ‘DE HERDER’
ZO GAAN DE WIEKEN
Eeuwenlang bepaalden windmolens het aanzicht van havenstad Medemblik. Ze vormden een belangrijke schakel in de

Het dreawaiitnd!
om d

voedselvoorziening. Wie kiest voor een bezoek aan meelmolen

INHOUD EXCURSIE

‘De Herder’, wordt na een prachtige wandeling over de dijk

Bezoek aan meelmolen

ontvangen in het nabijgelegen Poorthuisje.

‘De Herder’ inclusief gids
en begeleiding van en naar

Hier ziet u een doorlopende diapresentatie over de

het cruiseschip.

monumentale Westfriese Omringdijk en de historie van de molen.
De rondleiding door de meelmolen, met uitleg over de werking

PRIJS INCL. BTW

en de techniek ervan, maakt uw excursie compleet.

€ 4,50
PERSONEN
10 - 30
TALEN
Nl, De, En
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
1,5 uur
BESCHIKBAAR
Di, do en za

RIVIERCRUISES MEDEMBLIK 13

BAKKERIJMUSEUM
‘DE OUDE BAKKERIJ’
MET DEMONSTRATIES

Kom pvrrooeevgeenr!
van

In het centrum van Medemblik, nabij de aanlegsteiger, vindt u

INHOUD EXCURSIE

bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’. Met de geur van verse koek

Museumbezoek inclusief

beleeft u letterlijk de sfeer van toen. De bakkers tonen alle

demonstraties en workshops.

facetten van het ambacht.
PRIJS INCL. BTW
U kunt ook zelf oefenen met de oude bakkerstechnieken.

€ 6,00

Een feest der herkenning of een ontdekking van nu!

PERSONEN

Dagelijks zijn er koek-, marsepein- en chocoladedemonstraties.

N.v.t.

Bezoek aan het museum vindt plaats op eigen gelegenheid.

TALEN
Nl, De, En
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
1,5 uur
BESCHIKBAAR
Di t/m zo
Het museum is op steenworp
afstand van de aanlegsteiger.
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BONIFACIUSKERK
BEZOEK INCLUSIEF RONDLEIDING
De Bonifaciuskerk uit 1400 heeft een prachtig eeuwenoud
interieur. Het glas-in-lood en het orgel stammen uit de 17e eeuw.
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INHOUD EXCURSIE
Bezoek aan Bonifaciuskerk

Het orgel is gemaakt door de beroemde orgelbouwer

inclusief gids.

Pieter Backer. Bijzonder is dat het regaal is gebouwd van
perenhout, afkomstig uit het oorspronkelijke orgel.

PRIJS INCL. BTW
€ 0,-

In de kerk liggen nog grafstenen uit de Gouden Eeuw,

PERSONEN

waaronder die van Lord Murray, de Schotse aanvoerder van

6 - 12

de laatste onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen.

TALEN
Nl, De, En
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
2 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m zo
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WOII CENTRUM
DE TWEEDE WERELDOORLOG IN WESTFRIESLAND
U ontdekt het nagebouwde West-Friese dorpje uit de tijd van de
W.O.II door de ontdekkingstocht volgens Escaperoom-concept.
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Hier komen de lokale verhalen tot leven. Ontdek geheime ruimtes,

INHOUD EXCURSIE

ontcijfer geheime codezinnen van Radio Oranje en drijf zwarte

Museumbezoek inclusief gids en

ruilhandel. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen op 1 van de

vervoer van en naar het schip

tien onderdelen na, aan alles meedoen.

per authentieke legertruck.

Informatief, interactief en geschikt voor iedereen.

PRIJS INCL. BTW
€ 19,50
PERSONEN
10 - 30
TALEN
Nl, De, En
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
3 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m zo

16 MEDEMBLIK EXCURSIEPROGRAMMA

RONDRIT IN W.O.II TRUCK
ONTDEK OP UNIEKE WIJZE MEDEMBLIK EN OMGEVING
In een open truck maakt u een rondrit langs de belangrijkste
highlights van Medemblik en omgeving. Gemaal Lely, meelmolen
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Bel geniet!
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‘De Herder’ , stoomgemaal ‘De Vier Noorder Koggen’ en het

INHOUD EXCURSIE

Oorlogsmuseum ontbreken niet in de tour.

Rondrit door historisch en

In het tulpenseizoen (april/ mei) wordt de tocht afgesloten met een

landelijk Medemblik inclusief gids,

bezoek aan de prachtige uitgestrekte tulpenvelden, waar de regio

bezoek tulpenvelden en vervoer

om bekend staat.

van en naar het cruiseschip.

Uitsluitend beschikbaar op droge dagen.

PRIJS INCL. BTW

Tulpenvelden uitsluitend in april en/of mei.

€ 9,50
PERSONEN
10 - 30
TALEN
Nl, De, En
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
1 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m zo
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GOUDEN EEUW
STADSWANDELING
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MET EEN PROEVERIJ VAN STREEKPRODUCTEN

INHOUD EXCURSIE

Onder begeleiding van een gids gaat u op zoek naar de sporen uit

Stadswandeling ‘Gouden Eeuw in

de Gouden Eeuw. Zo staan er verspreid door Medemblik prachtige

Medemblik’ inclusief gids en be-

17e-eeuwse panden. Dankzij het goed bewaard gebleven

geleiding van en naar het cruise-

stadsarchief weten we veel over de mensen en de verhalen achter

schip. Uit te breiden met een

deze iconen. Ze geven een uniek inkijkje in het dagelijks leven uit

proeverij van streekproducten.

die tijd. De stadswandeling kan uitgebreid worden met streekeigen
lekkernijen gepresenteerd door lokale ondernemers. Ook brengt

PRIJS INCL. BTW

u een bezoek aan een bijzondere souvenirwinkel.

€ 9,00
MEERPRIJS PROEVERIJ
€ 4,50 per persoon
PERSONEN
6 - 16
TALEN
Nl, de, en
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
1,5 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m zo
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ONTSPANNEN FIETSEN
DOOR LANDELIJK MEDEMBLIK
Houdt u van de natuur en trekt u er graag op uit met de fiets?
Dan past deze excursie perfect bij uw programma.

In geuruernen
en kle

Stap op de fiets en ontdek onder begeleiding van een ervaren

INHOUD EXCURSIE

gids het prachtige uitgestrekte landschap van Westfriesland.

Fietstocht door landelijk

U geniet onderweg van het groen en de karakteristieke lint-

Medemblik inclusief gids,

bebouwing. Halverwege de tocht wacht u een smakelijke

koffie of thee en proeverij

verrassing: koffie of thee met een proeverij van streeklekkernijen.

van streeklekkernijen.

Uitsluitend mogelijk bij goede weersomstandigheden.

PRIJS INCL. BTW

De gids vangt u op bij de aanlegsteiger.

€ 24,50
PERSONEN
6 - 50
TALEN
Nl, de, en
TOEGANKELIJK
Nee
DUUR
2 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m zo
Grotere groepen op aanvraag.
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FIETSEN, KAJAKKEN
OF ZWEMMEN
Ontdek op de fiets het historische centrum van Medemblik en
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maak hierna per kajak een vaartocht door de landelijke omgeving.
Bepaal zelf uw ritme en geniet van water, natuur en de voor de

INHOUD EXCURSIE

streek zo karakteristieke lintbebouwing. Ook is het mogelijk om,

Fietstocht door historisch

in plaats van te kajakken, te zwemmen en baantjes te trekken

Medemblik met zorgvuldig

in nabijgelegen verwarmde zwembad.

uitgestippelde fietsroute,
huur kajaks (excl. zwemvest)

De fietstocht is op eigen gelegenheid. Een gastheer verzorgt

voor vaartocht of toegang

de begeleiding vanaf het cruiseschip naar de fietsverhuur.

tot zwembad.

Op aanvraag zijn grotere aantallen fietsen of elektrische
fietsen beschikbaar.

PRIJS INCL. BTW
€ 14,00
PERSONEN
> 10
TALEN
Nl, de, en
TOEGANKELIJK
Nee
DUUR
2 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m zo
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DE PAARDENTRAM
ONTDEK LANDELIJK MEDEMBLIK
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Maak met de paardentram een prachtige rit door landelijk
Medemblik en ontdek het Westfriese streekproduct!
Trek stapvoets door de uitgestrekte weilanden, lintbebouwing

INHOUD EXCURSIE

en de historische dorpen Twisk en Opperdoes. U brengt een

Rondrit met de paardentram door

bezoek aan Hero Stam, waar u kennismaakt met een wereldwijd

landelijk Medemblik inclusief be-

geroemd streekproduct: aardappel ‘De Opperdoezer Ronde’.

zoek aardappelteler Hero Stam.

De paardentram is overdekt en gesloten, zodat u droog en beschut

PRIJS INCL. BTW

zit als het onverhoopt regent of waait. En is het een stralende dag?

€ 32,50

Dan kan er zonder overkapping gereden worden.

PERSONEN
10 - 20
TALEN
Nl, de, en
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
2,5 uur
BESCHIKBAAR
Ma, di, vr & za
Andere dagen op aanvraag.
In de paardentram is ruimte
voor max. 6 rolstoelen.
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DE KOGGEVAARDER
UNIEKE RONDVAART IN OPEN TUINDERSSCHUIT
Vaar door de historische 16e- eeuwse grachten van Medemblik.
Via het Overlekerkanaal - de verbinding tussen de Wieringermeer
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Cu het water
vanaf

en het IJsselmeer - komt u langs de Westersluis. Deze zorgt ervoor

INHOUD EXCURSIE

dat de verschillende waterniveaus moeiteloos bevaren kunnen

Unieke stadsrondvaart in open

worden. Hierna vaart u richting de Kleine Vliet. U hoort er het

schuit inclusief schipper/gids

verhaal over gemaal ‘De Vier Noorder Koggen’, waar nu het

en begeleiding van en naar het

Nederlands Stoommachinemuseum is gevestigd met een nog

cruiseschip.

werkend stoomgemaal uit 1869.
Via de Vlietstroom komt u tot slot langs voormalig marinegebouw

PRIJS INCL. BTW

‘’Landswerf’ uit 1799, waaraan Napoleon ooit een bezoek

€ 10,00

heeft gebracht.

PERSONEN
10 - 20
TALEN
Nl, de, en
TOEGANKELIJK
Nee
DUUR
1,5 uur
BESCHIKBAAR
Ma t/m vr
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DE BIJENSTAL
BIJEN EN MODELTREINEN
Met de ‘City Tours’-trein maakt u een prachtige rondrit door
landelijk Medemblik. U wordt afgezet bij ‘De Bijenstal’

Het leevebnij
van d

in Opperdoes.

INHOUD EXCURSIE

Hier ervaart u wat er met liefde en passie voor de honingbij wordt

Bezoek aan ‘De Bijenstal’ inclusief

bereikt. Tijdens de rondleiding door bijenland vertelt de imker u

gids, honingwijn, bezoek model-

alles over het bestaan van de nijverige bij.

spoorbaan , rondrit door landelijk

Na een heerlijk glaasje honingwijn brengt u een bezoek aan één

Medemblik en vervoer van en

van de grootste overdekte modelspoorbanen van Nederland.

naar het schip per ‘City Tours’.

De ligging aan het spoor van de Museumstoomtram HoornMedemblik inspireerde tot de bouw hiervan.

PRIJS INCL. BTW
€ 9,50
PERSONEN
8 - 40
TALEN
Nl, de, en
TOEGANKELIJK
Ja
DUUR
3 uur
BESCHIKBAAR
Wo & vr v.a. 15:00 uur
Za & zo v.a. 12:00 uur

24 MEDEMBLIK EXCURSIEPROGRAMMA

KERAMIEK BESCHILDEREN
MET EEN BEZOEK AAN DE ST. MARTINUSKERK
In Medemblik, aan de rand van het historische centrum, vindt u
het ‘Sint Pieter’. In dit voormalige parochiehuis kunt u de workshop
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‘Keramiek schilderen’ volgen.

INHOUD EXCURSIE

Onder het genot van een heerlijke kop koffie met échte Medem-

Keramiek beschilderen met

blikker lekkernij maakt u een bijzonder souvenir, dat u herinnert

bezoek aan St. Martinuskerk,

aan uw verblijf in onze regio.

begeleiding en wandeltocht

Als afsluiting brengt u een bezoek aan de naastgelegen en in

van en naar het cruiseschip, incl.

neogotische basiliekstijl gebouwde Sint Marinuskerk uit 1903.

materiaal en koffie met lekkernij.

Omdat de kerk op steenworp afstand van de aanlegsteiger is

Prijs incl. btw

gelegen, kan de kerk op eigen gelegenheid bezocht worden.

€ 12,50
Personen
N.v.t.
Talen
Nl, de, en, fr
Toegankelijk
Ja
Duur
1 uur
Beschikbaar
Ma t/m zo
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MEDEMBLIK
Rijk aan verhalen
Als oudste stad van West-Friesland kan
Medemblik bogen op een rijke historie, die
teruggaat tot de Middeleeuwen. Al in 1289 werd
Medemblik als eerste plaats in West-Friesland een
stadsrecht verleend. Graaf Floris V liet in diezelfde
periode een dwangburcht bouwen, nu bekend
als Kasteel Radboud.
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Door de eeuwen heen is de havenstad geteisterd
door plunderingen, een grote stadbrand (1555)

de aanleg van de Wieringermeerpolder nam het

en belegeringen. Tijdens de Gouden Eeuw kwam

belang van Medemblik als havenstad sterk af.

Medemblik onstuimig tot bloei. Een belangrijke
pijler van deze groei was de handel in

In de jaren zestig van de vorige eeuw verlegde de

Scandinavisch hout.

stad haar pijlers en ontwikkelde het zich tot een
internationaal geroemd waterportcentrum.

De vele 17e-eeuwse gevels in het historische
stadscentrum zijn hier getuige van. Door de inge-

Vandaag de dag staat Medemblik bekend als een

bruikname van het Noord-Hollandskanaal in 1824,

bruisend IJsselmeerstadje met prachtige havens

de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk en

en een compact, sfeervol stadscentrum.
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en het gevaar van een dijkdoorbraak immer loerde,

Medemblik telt meer dan 80 rijksmonumenten.

is het nu een onuitputtelijke bron van plezier en

Het stadhuis stamt uit 1939 (architect A.J. Krop-

natuurschoon.

holler). Ook staat er een werkende meelmolen
(‘De Herder’, herbouwd in 1990) en is in het voor-

De stad en haar omgeving bieden volop ruimte

malige stoomgemaal ‘Vier Noorder Koggen’ het

voor recreatie en ontspanning. De vele havens,

Nederlands Stoommachinemuseum gevestigd.

vakantieparken en campings maken Medemblik
tot een geliefde vakantiebestemming. In de

Aan de Westerhaven is het prachtige gebouw ’s

zomermaanden bieden de talloze evenementen

Landswerf gelegen. Bijzondere wetenswaardigheid

een bruisend decor.

is, dat op 15 oktober 1811 keizer Napoleon
de toenmalige marinewerf een bezoek bracht om

De inwoners van Medemblik staan bekend om hun

vier ter bewapening gereedliggende schepen te

betrokken ‘dorpse’ omgangsnormen: iedereen groet

inspecteren. Hij nuttigde het middagmaal in het

elkaar op straat en bezoekers worden met warme

Waterschapshuis aan de overzijde van de haven.

gastvrijheid onthaald. Medemblik is een goede

Sinds 1887 heeft Medemblik een spoorverbinding

uitvalsbasis om Amsterdam (50 autominuten),

met Hoorn. Het stationsgebouw, dat direct aan de

de Afsluitdijk (op 25 autominuten), Friesland (45

aanlegsteiger ligt, dateert uit die tijd. Tegenwoordig

autominuten) of de direct naastgelegen tulpen-

wordt deze lijn gebruikt door de Museumstoom-

velden in de Wieringermeerpolder - de enige ‘echte’

tram Hoorn-Medemblik.

Zuiderzeepolder in Nederland - te bezoeken.

VANDAAG DE DAG

Meer toeristische informatie over Medemblik

Medemblik wordt gewaardeerd om de unieke

www.visitmedemblik.nl

combinatie van water, natuur en historie.

Meer informatie over landingen & excursies

Waar vroeger het water een bedreiging vormde

www.cruiseportmedemblik.com
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INFORMATIE MEDEMBLIK
BEZIENSWAARDIGHEDEN

SUPERMARKTEN

HUISARTSEN & APOTHEEK

1

Riviercruise aanlegsteiger

11 Deen – Overleek 1

In Nederland kunt u ook bij

2

Station museum stoomtram

12 Aldi – Randweg 17

de drogist medicijnen kopen.

3

Kasteel Radboud

13 Spar – Nieuwstraat 49

18 De Compagnie

4

Bonifaciuskerk

14 Mleczko – Nieuwstraat 77

5

Meelmolen de Herder

Compagniesingel 7
Tel 0227 - 541 234

TANKSTATION

19 A.J. de Jager

6

Winkelstraat / Horecagebied

15 Peut Koper - Randweg 15

Oostersingel 28

7

Oosterhaven

16 AVIA Marees - Schootsvel 1

Tel 0227 - 547 547

8

Pekelharinghaven

17 BP - Westerzeedijk 1

9

Regattahaven

10 Westerhaven

TAXI
www.visitmedemblik.nl

TCH - Tel 0229 - 444 444

