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Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door de  
Provincie Noord-Holland. Het netwerk wordt beheerd door het Routebureau van Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante  
themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. De routeapp is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Noord-Hollandpad

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen geadviseerd 
(geldt ook voor boerenlandpaden) 

Geschikt voor buggy’s

 4,1 km

 9,4 km

8,8 km

     Wandelnetwerk
Kop van 

Noord-Holland 

Het netwerk koppelt korte en langere ‘ommetjes’ 
aan elkaar. De 115 routes in de Kop zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen  
en keuzepuntnummers. 
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

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

•  Gekleurde pijlen voor de looprichting vindt je 
op lantaarn- en verkeerspalen of routepaaltjes.

•  Keuzepunten zijn genummerd (01-99). Je kunt 
hier overstappen van het ene op het andere  
ommetje en zelf je route bepalen. 

•  Verbindingsroutes zijn met grijze pijlen aan-
geduid.

•  Doorgaande routes als LAW’s (Lange-Afstand- 
Wan delpaden) en het Noord-Hollandpad zijn in  
de bewegwijzering opgenomen met hun eigen 
markering. 

•  Boerenlandpaden en andere onverharde paden 
zijn onderdeel van het netwerk. Stevige wandel-
schoenen aanbevolen! Houd rekening met vee 
in de weilanden.

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

HOE WERKT HET?

WELKOM
Je staat op het startpunt van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk in de 
Kop van Noord-Holland. Dit netwerk omvat ruim 
770 kilometer aan routes.

Het naoorlogse kopstationnetje is helaas niet zo 
fraai als zijn voorganger. Dat was gebouwd in 1865 
in een grootse neo-romaanse stijl. Het stoomtijd-
perk met z’n ijzer en staal drong toen sterk door in 
‘Helder’, zoals het dorp tot 1927 heette. Het oude 
station lag overigens een stuk noordelijker dan het 
huidige: midden tussen het Oude Helder in het 
noordwesten en de Nieuw stad bij de marinewerf 
en de havens. De Tweede Wereldoorlog heeft hier 
echter verschrikkelijk huisgehouden. In mei 1940 
begon het direct met zware bombardementen van 
de Luft waffe. Voor de bouw van hun Atlantikwall 
braken de Duitsers vervolgens het Oude Helder en 
het zeefront aan de noordkant af. Later in de oorlog 
kwamen de bombardementen van de Geallieerden 
daar nog overheen. Na de oorlog heeft men gepro-
beerd de schade zo goed mogelijk te herstellen en 
de stad weer op te bouwen. In drie wandelingen 
valt het resultaat daarvan te zien. 

•  De rode Willemsoordroute verkent de zuidwest-
kant van de voormalige marinewerf Willems oord, 
de Koopvaardershaven en twee stellingforten: 
Dirskz. Admiraal en Westoever. 

•  De blauwe Marsdieproute brengt je aan de 
noord kant van Willemsoord, bij de zeedijk en  
de binnenstad. 

•  De groene Lange Jaaproute voert dwars door  
de binnenstad naar de zeedijk, langs het Oude 
Helder van de Wederopbouw richting de Lange 
Jaap, de rode vuurtoren uit 1878. Verder gaat de 
route om Fort Erfprins heen en langs de Liniedijk. 

Startpunt Den Helder Station


