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Oranje
De oranje route van 1,6 kilometer loopt door het natuurgebied Suyderbraeck. Het
huidige landschap van ‘De Suyderbraeck’ is ontstaan door ontginningen in het begin van 
het tweede millennium. Het natuurgebied wordt beheerd door een particulier initiatief en 
Landschap Noord-Holland. In verband met de verstoring van de natuur is de route door 
Suyderbraeck verboden voor honden en niet toegankelijk in het broedseizoen van 15 
maart tot 15 juni.

Groen
Als u de groene route loopt komt u door de lintbebouwing van Grosthuizen, door de 
polder Beschoot, langs polder Beetskoog en over de IJsselmeerdijk. De route is
11,2 kilometer lang. 

Polder Beschoot,  in 1459 Buutschoot genoemd, is omgeven door de IJsselmeerdijk, de 
Oudendijk, de Slimdijk, Grosthuizen en Scharwoude. In 1870 werd op de Slimdijk een 
stoomgemaal geplaatst ter vervanging van de twee watermolens die nodig waren om het 
polderwater in twee trappen in de ringvaart te lozen. De polder werd en wordt
voornamelijk geëxploiteerd voor agrarische doeleinden.

De IJsselmeerdijk, Slimdijk en de Dorpsweg in Oudendijk zijn onderdeel van de Westfriese 
Omringdijk. De Westfriese Omringdijk is ontstaan in de dertiende eeuw door het
verbinden van dijken tot een dijkenring in het hart van Noord-Holland. De dijk omringt de 
regio West-Friesland.

Het tracé tussen de knooppunten 93, 96 en 10 loopt over een begraasde dijk. Honden zijn 
daar verboden waardoor de route niet geschikt is om met de hond te wandelen.

Van 15 maart tot 15 juni is het tracé 96 -10 in verband met het broedseizoen niet
toegankelijk. U kunt de route dan alleen volgen als u van knooppunt 96 naar 97 loopt.

Blauw
De blauwe route is 4,8 kilometer lang en loopt door De Hulk, over de eeuwenoude
Westfriese Omringdijk en een stukje door het Dwaalpark van de gemeente Hoorn.
Recreatiegebied De Hulk ligt op een kruispunt van oude transportwegen, namelijk de 
trekvaarten naar Alkmaar en Amsterdam. De Hulk is een gevarieerd ingericht open
parkachtig gebied waarin bosvakken en struiken worden afgewisseld met graslanden. 
Een deel van de oevers is ecologisch aangelegd. De Hulk wordt beheerd door het
Recreatieschap Westfriesland. Vanaf de Westfriese Omringdijk heeft u een prachtig
uitzicht over het Markermeer. 

Honden: De blauwe route loopt over de dijk die door vee begraasd wordt. Honden zijn 
daar verboden. De rondwandelingen zijn daarom niet geschikt om met de hond te lopen. 

Dit wandelnetwerk koppelt vele kilometers 
rondwandelingen aan elkaar. De rondwandelingen zijn 
gevarieerd van lengte. Alle routes zijn in twee richtingen 
met gekleurde pijlen bewegwijzerd.

Startpunten bieden parkeergelegenheid en vaak 
openbaar vervoer en horeca. U kunt hier kiezen uit 
minimaal twee gekleurde rondwandelingen. 
Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt hier 
overstappen van de ene op de andere route. 
Routepaaltjes langs de route geven met gekleurde pijlen 
de te volgen richting aan.
Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s & Streekpaden: 
wit-rood, geel-rood) zijn in de bewegwijzering 
opgenomen. De routes zijn op de kaart zwart aangegeven.
Verbindingsroutes worden in de bewegwijzering met 
grijze pijlen aangeduid.
U kunt de LAW’s en verbindingsroutes gebruiken bij het 
combineren van routes. 
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Dit wandelnetwerk is een initiatief van het Recreatieschap West-Friesland 
en is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschap 
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
de provincie Noord-Holland. De inventarisaties zijn uitgevoerd door
Routewerk en Grontmij. Het project is mede mogelijk gemaakt door
�nanciële bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
in West-Friesland en Noord-Kennemerland.


