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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen geadviseerd 
(geldt ook voor boerenlandpaden) 

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)

 5,7 km

 6,7 km

 6,3 km

 8,3 km

Europees Landbouwfonds voor  
Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

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 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.

COLOFON

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.

•  De groene wandelroute loopt aan weerszijden 
van het Noordhollands Kanaal. Koning Willem I 
liet het in de 19de eeuw graven om handel en 
industrie te bevorderen. 

  Halverwege steekt de route het kanaal over via 
de Koedijker Vlotbrug: een bijzondere houten 
brug uit 1821. Het kanaal was met 37 meter te 
breed voor een gewone  ophaalbrug. 
Bijkomend voordeel van de vlotbrug was  dat 
schepen hun masten niet hoefden te strijken. 
Van de  zestien vlotbruggen over het kanaal is 
dit de enige die is overgebleven. Honden zijn 
verboden.

•  De blauwe wandelroute loopt eerst een stukje 
samen op met de groene route. Langs het 
Noord hollands Kanaal staat Molen De Gouden 
Engel. In de molenwinkel is meel  te koop en  
in de Molenschuur ernaast kunt u iets drinken.  
Deze route komt ook langs Startpunt Groene 
Voet.

•  De paarse route loopt door Natuurreservaat 
Kleimeer;  Staatsbosbeheer laat het gebied  
verwilderen. Omdat het beschermd gebied is, 
volgt deze route alleen de randen  van het na-
tuurreservaat. U wandelt ook een stukje langs  
de recreatieplas.

•  De gele route, die ook langs Natuurreservaat 
Kleimeer loopt, buigt naar het westen af.  
U loopt door open  grasland langs de Sasker-
vaart en over een graskade langs de oude  
bebouwing van Koedijk.

Startpunt Koedijk


