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LEGENDA

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

opmaak februari 2017

Dit wandelnetwerk is een initiatief van het Recreatieschap West-Friesland en is uitgevoerd in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier en de provincie 
Noord-Holland. De inventarisaties zijn uitgevoerd door Routewerk en Grontmij. Het project is mede mogelijk gemaakt 
door financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten in West-Friesland en Noord-Kennemerland.

COLOFON

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen geadviseerd 
(geldt ook voor boerenlandpaden) 

Geschikt voor buggy’s

 11 km

 6,2 km

 13,9 km

 18 km

15/3 - 15/6

15/3 - 15/6

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

Startpunt Aartswoud

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.

HOE WERKT HET?

     Wandelnetwerk
Westfriesland

WELKOM
Vlakbij het startpunt ligt het Rundveemuseum 
Aat Grootes in de Schoolstraat 43. Het is een  
‘levend’ museum met een educatief centrum dat 
een bezoek zeker waard is.

•  De rode route loopt door het Westfriese land-
schap, over het Pannepad en ’t Blôte Bienepad, 
en langs de waterbergingen Wadweren, Kolk 
van Dussen en Braakpolder-zuid. U kunt genie-
ten van de weidevogels. Het deel van de route 
over de Westfriese Omringdijk geeft u een uit-
zicht over het ‘oude’ West-Friesland aan de zuid-
zijde en het ‘nieuwe’ land van de Wieringermeer 
aan de noordzijde. Hier zijn honden verboden. 

•   Als u de oranje route van 6,2 kilometer loopt, 
komt u onder andere door het dorp Aartswoud. 
Dit dorp lag voor de aanleg van de Wieringer-
meer nog rechtstreeks aan de Zuiderzee. In het 
dorp staat de oude Nederlands Hervormde 
kerk uit 1884 met 16e-eeuwse toren. Ook gaat 
de wandelronde door de waterbergingen 
Pompsloot en Groene Pade en loopt u langs 
het kanaal de Langereis.

•  De gele route loopt door de dorpen Aartswoud, 
Hoogwoud, Gouwe en de Weere en over een 
aantal rustige polderwegen. Hierdoor heeft u 
uitzicht op het Westfriese agrarische landschap, 
dat heel aantrekkelijk is voor weidevogels. De 
route komt ook over de ‘Opmeerder Wuiver’. 
Honden zijn er verboden en in het broedseizoen 
van 15 maart tot 15 juni is dit traject gesloten.

•  De blauwe route is een variant op de gele route 
en loopt door de waterberging Groene Pade en 
over de kaden van het kanaal de Langereis. Op 
de ‘Opmeerder Wuiver’ zijn honden verboden 
en in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni 
is dit traject gesloten.
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