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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
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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.
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•	
Verbindingsroutes zijn met grijze pijlen aan
geduid.
•	
Doorgaande routes als LAW’s (Lange-AfstandWandelpaden) en het Noord-Hollandpad zijn in
de bewegwijzering opgenomen met hun eigen
markering.
•	
Boerenlandpaden en andere onverharde paden
zijn onderdeel van het netwerk. Stevige wandelschoenen aanbevolen! Houd rekening met vee
in de weilanden.
Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij vermeld
staat dat honden verboden zijn.
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bollenvelden

• De paarse Noordduinenroute loopt door de
Noordduinen naar het zuiden om bij de Callants
ogervaart af te slaan en terug te lopen via de
groene westrand van Julianadorp. Wanneer je de
route in de andere richting volgt, beleef je dezelfde landschappen vanuit een ander gezichtspunt.
• De oranje Koegrasroute loopt door de bollenvelden van Koegras, door de Helderse Vallei en
de Noordduinen.

HOE WERKT HET?
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De Zandloper
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Zanddijk

Er is een tijd geweest dat de Noordzee vrij spel
had in de wadkwelder hierachter, Het Buitenveld
of Koegras geheten. Totdat in 1612 de Zanddijk
voltooid werd en deze stuifdijk tot een duinenrij
aangroeide: de Noordduinen. Sindsdien werd het
hier een stuk rustiger en verzandde de kwelder
steeds meer. In 1818 werd de kwelder drooggelegd, maar dat bleek geen succes vanwege de
arme grond, het stuivende zand en het gebrek
aan mest. Rond 1900 overheerste de schapenteelt, met de melkveehouderij als goede tweede.
Julianadorp werd gesticht in 1909 en is een betrekkelijk jong dorp. Het is voorzien van een kerkje
en vernoemd naar de pasgeboren kroonprinses
Juliana. Pas na de komst van ervaren bollentelers
uit ‘De Zuid’ (de bollenstreek rond Lisse) begon de
polder aan een tweede, winstgevender leven: van
schapenpolder naar bollenpolder. In de jaren 1970
besloot Den Helder om bij Julianadorp zijn overloopwijk te bouwen. Later verrezen in Julianadorp
aan Zee diverse bungalowparken voor de strandtoeristen. Van bollendorp tot baddorp dus.

uitkijktoren
bezoekerscentrum

Noordduinen

vuurtoren

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.
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Zanddijk

Wandelnetwerk
Kop van
Noord-Holland

Helderse Vallei

Donkere Duinen

opmaak februari 2017

Julianadorp aan Zee

Startpunt
N502

Keuzepunt + nummer

Lange-Afstand-Wandelpad

Bushalte

Noord-Hollandpad

Treinstation

Route in netwerk
Verbindingsroute,
doorgaande route

COLOFON
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.

Horeca
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Honden verboden

34

Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)

Rustpunt

Hoge wandelschoenen geadviseerd
(geldt ook voor boerenlandpaden)

Bezienswaardigheid

Geschikt voor buggy’s

