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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

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.

COLOFON

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

 11,8 km 15/2 - 1/7

 8,5 km

 7,5 km

     Wandelnetwerk
Kop van 

Noord-Holland 

HOE WERKT HET?

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.

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

De opening van de spoorlijn Alkmaar–Den Helder 
in 1865 deed het wat ingeslapen marktstadje  
opleven. Aan- en afvoer voor de week- en jaar-
markten kon nu veel makkelijker. Vanaf de jaren 
1880-1910 kwamen daar nog de stoomtramlijnen 
bij die de wijde omgeving bedienden. Zoals de 
lijnen naar Wognum, Alkmaar en Van Ewijcksluis. 
In drie wandelingen kunt u de omgeving van 
Schagen verkennen, waarbij u af en toe wat oude 
trambanen tegenkomt. 

•  De rode Neskaagroute is een rondwandeling 
door het noorden van de stad en de zeeklei-
polder Neskaag, over het Stolpen kanaal pad  
en oude landweggetjes. Bij het Keinsmer wiel 
kunt u buiten het broedseizoen (15/2–1/7) de 
West friese dijk aflopen om met het touwtrek-
pontje over te varen naar het Varkenspad, 
eveneens een boerenlandpad. Tijdens het 
broedseizoen volgt u de Trapweg, de oude pel-
grimsweg naar de Mariakapel in Keinse.

•  De paarse Barsingerhornroute loopt door de 
open polder aan de oostkant van de stad. Over 
landweggetjes, een grasdijk en een oude trambaan 
(boerenlandpaden, honden verboden!) naar het 
gerestaureerde tramstation van Barsingerhorn.

•  De groene Haringhuizerroute voert door de 
open zuidoostkant van de stad: naar het sfeer-
volle lint dorpje Haringhuizen met zijn 15e-eeuwse 
kerkje, over de Muggenburgerweg en door  
de Slikvenpolder. 

Startpunt Station Schagen


