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Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.  
Het wandelnetwerk wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl.
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Geschikt voor buggy’s

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad
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Noord-Hollandpad

Duinroute van PWN, 
Natuurmonumenten 
(met looprichting)

opmaak maart 2017

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
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Rondje Wijk aan Zee  

5,5 km

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
Midden- 

Kennemerland

HOE WERKT HET?

WELKOM
U staat aan de start van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk 
Midden-Kennemerland. Dit wandelnetwerk  
bedraagt bijna 200 kilometer.

De opening van het eerste Badhotel in Wijk aan 
Zee (1881) luidde een nieuw tijdperk in. De zee 
werd niet langer beschouwd als gevaarlijk; je kon 
er gezonde zeelucht opsnuiven, zonnebaden en 
je vanuit een badkoets laten onderdompelen in 
het zeewater. Wijker vissers legden zich voortaan 
toe op het toerisme. 

•  De oranje route loopt langs Zorgcentrum 
Heliomare (1932), dat zijn terrein speciaal voor 
u openstelt. Een verplicht toegangskaartje voor 
het Noordhollands Duinreservaat van PWN is  
te koop bij een van de kaartautomaten. 
Honden zijn aangelijnd toegestaan.

•  De paarse route loopt door het dorp en langs 
de grote dorpsweide, vroeger de gemeenschap-
pelijke ‘meent’. Het Paasduin biedt prachtig uit-
zicht – 360 graden rond – op duinen, dorp, zee 
en het reusachtige complex van Tata Steel.

•  De gele route loopt om de restanten van de  
radarpost van de Atlantikwall heen. De Atlanti k-   
wall is een Duitse verdedigingslinie die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een aanval van de  
geallieerden moest tegenhouden. Honden zijn 
aangelijnd toegestaan.

•  De blauwe route gaat over het strand, door de 
duinen en langs Beeldenpark ‘Een zee van Staal’.

•   Het Rondje Wijk aan Zee (WaZ) geeft een com-
pleet beeld van de verrassende landschappen 
en historische locaties. Deze route is ontwikkeld 
door Vereniging Rondje Wijk aan Zee. 

Startpunt Wijk aan Zee


