




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’.
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0”
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft  volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



In Nederland van kust tot kust rijden. Dat kan gewoon. En toch is het heel 
bijzonder. Om te beginnen door de charme van de Noordzee. Door kleurige 
bollenvelden en artistieke stromingen. Tussen de twee kusten ontmoeten zout 
en zoet elkaar. Dit is ook een route van bijzondere stadjes en dorpen. Een route 
langs het IJsselmeer, uitkijkpunten, kaas en een dorp dat ooit op het vasteland 
lag, toen een eiland werd en nu een schiereiland is.

Totale lengte van de route: 140 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 3,5 uur

Coast to Coast





Highlights Noord-Holland

Egmond aan Zee
Coast to Coast start aan de westkust: in Egmond aan Zee aan de Boulevard, die 
een prachtig uitzicht op zee biedt. Blikvangers in Egmond zijn de monumentale 
vuurtoren Jan van Speijk (1834) en de kenmerkende, historische vissershuisjes. Aan 
zee zijn veel strandpaviljoens te vinden; heerlijk voor een hapje en een drankje met 
uitzicht. 

Het verdwenen Egmond
De boulevard van Egmond was vroeger een weg dwars door het dorp. Stormvloeden 
knabbelden echter telkens weer een stukje van het dorp af. In 1741 zorgde een 
zware noordwesterstorm er zelfs voor dat de Agneskerk grotendeels instortte en 
door de zee werd verzwolgen. De klok van de kerk werd gered en is nog steeds 
te zien in het Museum van Egmond. Ook in 1905, 1976 en 1990 was er veel 
kustafslag. Sinds die laatste keer wordt het strand opgespoten om de boulevard te 
behoeden en te behouden. Overigens worden er bij laag water soms nog resten van 
het oude Egmond teruggevonden. 

Egmond heeft  een rijke historie als vakantieplaats. In de jaren vijft ig van de vorige 
eeuw kwamen hier bijvoorbeeld de zogenaamde koloniekinderen of bleekneusjes. 
Deze kinderen uit veelal oude arbeiderswijken bezochten Egmond op doktersadvies. 
Zon, zee, beweging, goede voeding en de drie ‘R’s (rust, reinheid, regelmaat) 
moesten de gezondheid van deze kinderen een boost geven. Op de route zien we 
één van de oude koloniehuizen.
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Bergen 
Op weg naar Bergen rijden we langs geweldige tulpenvelden. De bloemenpracht 
start hier half maart als de krokussen gaan bloeien. Dan volgen de narcissen en 
hyacinten en vanaf half april bloeien de tulpen in alle kleuren. Bergen is een echt 
kunstenaarsdorp. Dat komt vooral doordat artiesten zich aangetrokken voel(d)en door 
de inspirerende locatie aan de rand van de duinen, de weidse omgeving en de rust. 
Hierdoor ontstond zelfs een heuse kunststroming: de Bergense School. Een bekende 
vertegenwoordigster daarvan is de wereldberoemde Charley Toorop (1891-1955). 
Topstukken van haar en werken van andere kunstenaars uit de Bergense School zijn te 
zien in het Kranenburgh Museum aan de Hoflaan 26 in Bergen. 

Zout ontmoet zoet 
Als we Bergen uitrijden, slaan we af naar een smalle weg. Daar ligt de eeuwenoude 
Harger- en Pettemerpolder. In dit gebied gaat de grond over van zout naar zoet. 
Daardoor zijn hier bijzondere planten als zulte, zeekraal en wilde selderij te vinden. 
Extra bijzonder: de ziltige weilanden verschieten in augustus van kleur door de paarse 
zeester. De “Putten” horen ook bij dit gebied. Dit plassengebied is ontstaan door het 
afgraven van klei. Achter de zeewering vinden veel vogels rust. Vooral in de winter zit 
het hier vol met smienten, kolganzen en dwergganzen. In het voorjaar scharrelen de 
tureluur en de kluut in de Putten en in de herfst maken lepelaars hier een tussenstop 
op weg naar Afrika.

Schagen 
We zetten koers richting het IJsselmeer en passeren daarbij dorpjes als Krabbendam, 
Burgerbrug en Schagen. Tussen de kust en Schagen zorgen de bollenvelden in het 
voorjaar voor prachtige gekleurde vergezichten. Schagen zelf is zeer sfeervol. Het is 
een prima idee om op de Grote Markt even te stoppen voor een kop koffie. Bewonder 
onder het genot daarvan bijvoorbeeld de Grote Kerk op dit gezellige plein.

Kolhorn 
Na Schagen komt het voormalige vissersdorp Kolhorn in beeld. Vroeger was dit 
een havenplaats aan de Zuiderzee. Tegenwoordig ligt dit schilderachtige dorp veilig 
achter de dijk midden in de weilanden van het Westfriese landschap. Kolhorn is een 
Rijksbeschermd Dorpsgezicht. De uitkijkpunten langs de dijk van het dorp bieden een 
mooi uitzicht over de polder.
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Edam
Na het passeren van diverse kleine dorpjes komt u aan in het oude centrum van het 
Edam. Deze historische stad behoorde ooit tot de belangrijkste handelssteden van 
Nederland. Vandaag is Edam vooral aantrekkelijk vanwege de vele rijksmonumenten 
en bezienswaardigheden. Natuurlijk gaat het in Edam over kaas. De Edammer 
is al sinds de Gouden Eeuw een beroemd Nederlands exportproduct. U komt de 
kenmerkende (rode) bolletjes in alle uithoeken van de wereld tegen. In Edam zijn nog 
diverse fraaie 18e-eeuwse kaaspakhuizen te vinden. Deze zijn open voor het publiek 
en het is mogelijk om er kazen te proeven. In de zomer wordt in Edam nog altijd de 
beroemde kaasmarkt georganiseerd. 

Marken
We eindigen Coast to Coast in één van de meest bijzondere plaatsen van Nederland: 
Marken. Dit dorp kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Oorspronkelijk lag het 
op het vasteland. In de 13e eeuw werd Marken door een storm van het vasteland 
gescheiden. En in 1957 vond Marken dankzij de aanleg van een dijk weer aansluiting 
met het vasteland. Zodoende is het nu een schiereiland. De 1,6 kilometer lange dijk 
is open voor autoverkeer en voor voetgangers en fi etsers. Het dorp zelf is niet met 
de auto toegankelijk: parkeren op het enige parkeerterrein is het devies. Daarna is 
Marken te voet te verkennen. 

Een wandeling door Marken laat onder meer zien dat de dreiging van overstromingen 
tot bijzondere bouwwijzen heeft  geleid. Tot in de 17e eeuw werden huizen gebouwd 
op terpen of werven. Daarna werden huizen op palen gebouwd. Die opvallende 
huizen zijn er nog altijd en met zijn gezellige haven doet Marken zijn naam als 
vissersplaats eer aan. Ook ‘Het Paard van Marken’ is een bezoek waard. Deze 
vuurtoren uit 1839 werkt nog steeds. Los daarvan is ‘Het Paard’ een beauty: de 
witte toren met zijn rode kap is zeer fotogeniek.

Marken is een dorp van tradities. Zo bezoekt u het Marker museum voor een 
expositie gewijd aan de typerende Marker klederdracht. Of de klompenmakerij om te 
zien hoe van blokken hout klompen worden gemaakt.

- 06 -





Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

Shell New Motion De Kooi 175 kW
A9/N9 Alkmaar
1814 XE Alkmaar
12 km van de start

Fastned Akermaat 150 kW
A9 Alkmaar richting Amsterdam
1967 PT Heemskerk
27 km van de start

Fastned De Watering 175 kW
A8 Zaandam richting Amsterdam
1511 HX Oostzaan
31 km van de fi nish

Fastned Honswijck 350 kW
A1 Amsterdam richting Amersfoort
1398 PZ Muiden
34 km van de fi nish
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