
Cornelis Bok Wandelroute door Schagen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Een wandeling door Schagen aan de hand van schilderijen van de 19e-eeuwse schilder Cornelis Bok  

Ontdek hoe onze omgeving er tweehonderd jaar geleden uitzag 

Soms onmiddellijk herkenbaar. Soms met enige moeite. Steeds verrassend.  

Cornelis Bok (1777 – 1836)  was een man met vele talenten. Hij was schrijver en vooral schilder. Had hij niet de pech 

gehad in een economisch slechte tijd te leven dan was hij ongetwijfeld veel bekender geweest. Om zijn gezin en 

zichzelf in leven te houden was hij helaas gedoemd het grootste deel van zijn tijd te besteden aan het schaarse werk 

dat hij kon krijgen. Hij was o.a. cipier, huisschilder, getuige en assistent deurwaarder. Gelukkig voor ons zijn veel van 

zijn schilderijen bewaard gebleven en weten wij nu hoe het er in zijn tijd uitzag. Bok, die van 1799 tot zijn overlijden in 

Schagen woonde, heeft vele topografische schilderijen van Schagen en omgeving gemaakt. Zijn werk is opnieuw in 

de belangstelling komen te staan door initiatieven van de Rotary Club Schagen: in 2004 de expositie “Meesterlijk 

Schagen”, waar onder andere werk van Bok te zien was en het boek “Cornelis Bok een opmerkelijk schilder en 

schrijver -  dat in 2006 werd uitgegeven door uitgeverij Peter Sasburg te Midwoud.  Ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van de Rotary Club zijn de Cornelis Bok Wandelroute en Fietsroute samengesteld en aangeboden aan de 

gemeenschap. Het werk van Bok staat in deze routes op een bijzondere wijze centraal. Zorgvuldig is een aantal 

plaatsen geselecteerd waar Bok ruim 200 jaar geleden schilderde. Op deze locaties zijn borden – Bokborden - 

geplaatst met een afbeelding en een toelichting van het schilderij dat hij daar maakte. De wandelaar of fietser kan op 

deze wijze het heden met het verleden vergelijken.  

De hieronder beschreven Cornelis Bok Wandelroute van ca. 5 km begint en eindigt op het Slotplein in Schagen en 

voert langs 11 Bokborden. In de beschrijving zijn de straten waar een Bokbord is geplaatst in rood weergegeven. 

Naast een miniatuurweergave van het schilderij van Bok is de plaats van het bord (meestal straatnaam met nummer)  

aangegeven. De borden zijn bevestigd aan lantaarnpalen of ander straatmeubilair, voor zover mogelijk op ooghoogte. 

In de beschrijving is ook de totaal afgelegde afstand vanaf het Slotplein en de globale afstand tussen opeenvolgende 

Bokborden opgenomen.  

De vormgeving van de route  is van de hand van de bekende kunstenaar en grafische vormgever Rutger Jan 

Bredewold. 

Nadere informatie over de Wandelroute en de Fietsroute vindt u op: www.bokroutes.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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START Wandelroute 
 
Slotplein  

  
 
 
 
 
 

  Bord 1 Slotplein 1 

Sla bij het Slotplein rechtsaf          
Volg Torenstraat         
Bij Torenplein, ga Linksaf         
Rechtdoor over Oude Slotstraat en Laanplein naar Landbouwstraat      
Eerste weg linksaf naar Magnusstraat       
Op Magnusstraat eerste weg rechtsaf  (dit is de J van Hodenpijlstraat) 
Volg J van Hodenpijlstraat 
  
J. Van Hodenpijlstraat / Cornelis Bokstraat 

  
 

 
 
 

  Bord 2   hoek J. Van Hodenpijlstraat /  
  Cornelis Bokstraat                                  750 m  (+750 m) 
   

 
Linksaf bij Cornelis Bokstraat  
Volg Cornelis Bokstraat       
Rechtsaf  bij Roosstraat        
Volg Roosstraat       
Einde Roosstraat linksaf (naar Stationsweg)        
Volg Stationsweg       
1e afslag rechts 
Spoorwegovergang over, de Hoep op  
       
Hoep 

 
    Bord 3    Rechts van de weg, bij Hoep 9             1140 m (+390 m) 
 
 
 

Keer terug op de Hoep   
Spoorwegovergang over  
Rechtdoor naar Nieuwe Laagzijde        
Rechtdoor naar Gedempte Gracht        
 
Gedempte Gracht 

 
 
 
 
 

Bord 4    hoek Gedempte Gracht / Laan 1            1670 m (+530 m) 
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Vervolg Gedempte Gracht        

 
 Bord 5 
 

   
   Gedempte Gracht 26     1720 m  (+50 m)
  
  (nr 26, niet zichtbaar, is 3 huizen verder dan 32)  

 
 

Rechtdoor op Gedempte Gracht       
 
Markt 
 
  
 
 
 

Bord 6    Kerk, Markt 21    1990 m (+170 m) 

 
Volg Herenstraat                
Linksaf bij Rensgars                              
Weg vervolgen over Loet                   
 
Loet 
 

 
 

Bord 7 
   Loet 23           2170 m (+180 m)
      

 
 
 

Vervolg Loet           
 
 
 
 
 
 

Bord 8 
   Loet 45                          2220 m (+50 m) 

Vervolg Loet                               
Steek Paralleweg over 
Door voetgangers/fietserstunneltje naar Menisweg               
Vervolg Menisweg                   
  
Menisweg 
 
 

      
 
Bord 9 

   Menisweg 13   2560 m (+340 m) 
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Ga terug over Menisweg          
Door voetgangers/fietsers tunneltje 
Linksaf Parallelweg op                     
Eerste weg rechtsaf naar Handelsstraat                                              
Volg Handelsstraat                                 
Derde weg linksaf naar Noord    
Volg het Noord              
 
Noord  
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Bord        10 
   Noord 150     3960 m (+1400 m) 

 
Linksaf (met gezicht naar Bord 10)  naar Nes                                              
Volg Nes             
Eerste weg rechtsaf naar A Mauvestraat          
Volg Nieuwstraat          
 Steek Beethovenlaan over naar Nieuwstraat       
Volg Nieuwstraat       
Einde Nieuwstraat links aanhouden naar Markt     
 
Markt  
 
 Bord 11   Markt 15   4760 m (+800 m)   

 
 
 

Loop verder over de Markt       
Einde Markt rechtsaf         
Volg Herenstraat        
Sla linksaf bij Slotplein        
 
Slotplein  
 
Rechtdoor richting Slot        
 

 
  Bord 1  

Slotplein 1   4870 m  (+110 m)
     

 
 
 
 
 
 

EINDE Wandelroute  


