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Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.  
Het wandelnetwerk wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Broedvogelgebied

Hoge wandelschoenen geadviseerd 

Geschikt voor buggy’s

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

Duinroute van PWN, 
Natuurmonumenten 
(met looprichting)

 7,3 km

 6,7 km

Het wandelnetwerk koppelt rondwandelingen van 
circa 2 tot 12 km aan elkaar. De routes zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen.
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer en horeca. U kunt kiezen uit 
minimaal twee gekleurde rondwandelingen.

•  Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt 
hier overstappen van de ene op de andere 
rondwandeling en zelf uw route bepalen.

•  Gekleurde pijlen die de te volgen richting 
aangeven, vindt u op lantaarnpalen, verkeers-
palen of routepaaltjes.

•  Verbindingsroutes worden in de bewegwijze-
ring met grijze pijlen aangeduid.

•  Doorgaande routes als langeafstandspaden, 
streekpaden en het Noord-Hollandpad zijn in 
de bewegwijzering opgenomen.

•  Boerenlandpaden, onverharde paden met 
overstapjes, zijn onderdeel van het netwerk. 
Honden zijn er verboden. Houdt u rekening 
met vee in de weilanden.

Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij  
vermeld staat dat honden verboden zijn.

     Wandelnetwerk
Regio

Alkmaar

HOE WERKT HET?

WELKOM
U staat aan de start van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk 
Regio Alkmaar. Dit wandelnetwerk bedraagt 
in totaal ruim 500 kilometer.

Limmen lag in de prehistorie aan de rand van het 
oer-IJ, een zijtak van de Rijn die bij Castricum in 
zee uitkwam. De monding was een delta van 
zandplaten, slikken, kwelders en kreken. Ruim 
tweeduizend jaar geleden is dit zeegat dicht-
geslibd en werd de moerassige delta een strand-
vlakte. Het dorp zelf ligt hoog en droog op een 
langgerekte strandwal, een zandrug die vierdui-
zend jaar geleden de kustlijn vormde. Aan de 
randen van de strandwal hadden de bewoners 
hun akkertjes, de ‘geesten’. Op de laaggelegen 
strandvlakte lieten ze hun vee grazen. U staat 
hier op de Oostergeest. Boerderij Vredeburg uit 
1869 rechts van u staat op de oostelijke rand  
van de strandwal.

•  De blauwe route gaat over de oude Westerweg 
en langs monumentale boerderijen. In de  
zuidwesthoek overziet u het vroegere stroom-
gebied van het oer-IJ. 

•  De rode route loopt langs de oostrand van de 
Westergeest, over de Kapelweg en de 
Hogeweg. Ooit zag je hier bloembollenvelden, 
want de geestgronden bleken hiervoor zeer 
geschikt. De meeste bollenvelden hebben nu 
plaatsgemaakt voor woningen. 

Beide routes gaan over de Visweg. De Egmonder 
vissers kwamen hier de strandwal over naar het 
Stet aan de Dusseldorpervaart. Daar werd de 
vangst overgeladen van hun karren in schuiten 
voor verder transport over water.

Startpunt Limmen Vredeburg




