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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 wandelnetwerk wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl.

COLOFON

opmaak juli 2015

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

 Broedvogelgebied

Hoge wandelschoenen geadviseerd 

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)

 9,0 km

 4,7 km

 8,1 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
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.

Vroeger was Alkmaar omringd door grote plas
sen. Rond 1600 legde men buiten de stadswallen 
zogeheten ‘houten’ aan: bomensingels langs een 
weg. Elke zondag ging de burgerij er graag flane
ren. In de 18de eeuw kregen deze houten een 
parkachtige vorm met slingerende laantjes. Zo 
ontstonden de huidige stadsparken Alkmaarder
hout, Westerhout en Oosterhout.

•  De zwarte route is een langere rondwande ling 
door de Westerhout, de Oosterhout en de  
Boe kelermeer. Het graspad over de kade van 
de Boekeler Ringsloot is exclusief voor wande
laars en verboden voor honden. 

•  De gele route gaat over het Kennemer en 
Kwerenbolwerk in het zuidoosten van de 
binnen stad. De omwalling uit 1573 is in de 
19de eeuw afgegraven en omgevormd tot 
stadspark. In de Alkmaarderhout staan veel  
stinsenplanten. Deze voorjaarsbloeiers groeien 
bij oude boerderijen, in parken en op begraaf
plaatsen. Vandaar de naam: ‘stins’ betekent  
(in het Fries) ‘stenen huis’. 

•  De groene route gaat via het Kennemer en 
Kwerenbolwerk door het intieme winkelstraatje 
Fnidsen naar de Waag, waar op vrijdagochtend 
(aprilsept.) de kaasmarkt wordt gehouden. Met 
het fiets/voetveer steekt u het Noordhollands 
Kanaal over naar Oudorp. Bijzondere vermelding 
verdient het Schermerhek aan het Heilig land op 
het Schermereiland: het spijlenhek is het enige 
restant van de Alkmaarse Schermerpoort.

Startpunt Oosterhout


