
 

 

 

Fortsat fra del 3: Nu er vi altså nået til Enkhuizen. En lille by 

i provinsen Nordholland, grundlagt i middelalderen, i 1600-

tallet en blomstrende storby pga. sildefiskeri og tilknytning til 

det Hollandske Østindiske Compagnie. Fiskerierhvervet mistede 

efterhånden sin betydning, idag lever byen fortrinsvis af turis-

ter, bl.a. af dem, der kommer sejlende.  

Enkhuizens gamle centrum↓ er bjergtagende - associationer til 

Alsace trænger sig på, men altså bare på hollandsk. Det er 

skønt med centrum tæt på, og de generelt fantastiske 

muligheder for cykelture har jeg allerede nævnt. 

                  Enkhuizen 

                                                                                                                                                

Vores efterårstur 1(3): Holland og Belgien 

Enkhuizen og omegn - Hoorn 



 



 

Broen har lige været lukket, nu åbner den igen↓. Portbygning hedder Drommedaris og er fra 1540. 



Lidt mere af byen, bl.a. inderhavnen med autocamper-stellpladser↓. Aftenen er ved at falde på. 



Med fuldmånen hængende på en skyfri aftenhimmel kan det vist ikke blive mere romantisk. Vi er 

taget ind til centrum igen, fordi der skal være fyrværkeri i aften. Det starter præcist kl. 20.30 og 

varer en god halv times tid. Der er sort af mennesker. Deres cykler står i bunkevis rundt omkring.  



På cykeltur nordover langs digekronen. 

Det er andre også. Nogle unge mænd leger cykelrytter; de har cykelhjelm på. Et meget sjældent syn. 

Ude på vandet sejler et hold gamle træskibe. Dem elsker hollændere - man ser mange af dem lig-

gende i havnene. Holland er ikke for ingenting en gammel søfartsnation. 



Næste dag cykler vi til Hoorn, også denne gang på diget. En vindmølle afvander det flade landskab. 

Vi er nået frem til Hoorn. Det tog godt og vel en times tid i modvind men er alle anstrengelserne 

værd. Også denne by er en historisk perle. Hold da helt op, hvor er her utroligt malerisk. 



Frokostpause ved en kanal inden vi cykler de sidste 100 m ind til centrum. Derefter hedder det sightseeing. 

Der er nok at se. Byen er større end Enkhuizen, så vi når nok ikke det hele men er vildt begejstret. 



Impressioner fra Hoorn 



Pause på tilbagevejen↑. Et imponerende gammelt skib for fulde sejl fylder horisonten - fantastisk↓.  

                              Beretningen fortsættes med del 4: Delft-DenHaag-Leiden 


