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www.wandelnetwerknoordholland.nl 

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.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

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

 3,6 km

 5,6 km

 9,8 km

     Wandelnetwerk
Kop van 

Noord-Holland 

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.

HOE WERKT HET?

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

De Haukes is een sfeervol dijkdorpje aan een 
oude haven. Vroeger legde hier naast de vissers-
schepen de postboot van het vaste land aan. Die 
boot moest aanvankelijk van ver komen: eerst 
vanuit Oudesluis in de Zijpepolder (sinds 1597), 
later vanuit Nieuwesluis in de Wieringerwaard 
(sinds 1611) en nog later vanaf de monding van 
het Oude Veer in de Anna Paulownapolder (sinds 
1847). De overtocht moet toen vanwege de rech-
te wierdijken veel indruk gemaakt hebben op de 
reizigers. Zo heeft F. Allan het in zijn Wieringen-
gids uit 1855 over ‘witte wierdijken die het voor-
komen hebben van kleine krijtbergen’.

•  De rode Postbootroute loopt langs de Wester-
landerdijk en enkele strandjes aan het Amstel meer, 
ontstaan na het afsluiten van het Amstel diep in 
1924. Via de Westerlanderweg, een oude heer-  
of koningsweg over het eiland, kom je bij het 
19e-eeuwse kerkje met zijn middeleeuwse toren. 

•  De groene Hoelmroute voert door de lage,  
binnendijkse Hoelmerkoog met zijn groene 
weilanden en oude eendenkooi. Bij de Wester- 
en Oosterklief (‘klief’ is Wierings voor klif ) gaat 
de wandeling omhoog. Hier moeten tussen 850 
en 900 Vikingen gewoond hebben, getuige de 
opgegraven zilverschatten. Ook loop je over 
een oude wierdijk: de Hoelmerdijk.

•  De gele Westerkliefroute loopt naar de wad-
denkant van de westelijke keileemheuvel van 
Wieringen, om daarna door te steken naar het 
kliffengebied. 
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