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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

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

COLOFON
Europees Landbouwfonds voor  
Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

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)

   5,9 km

 12,8 km

   4,1 km

   8,1 km

  9,8 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
De strandwal van Heiloo werd tijdens de ijzertijd  
al bewoond. Tijdens archeologische opgravingen 
werden resten gevonden van houten huizen en  
diverse gebruiksvoorwerpen.

•  De rode Kattenbergroute komt langs enkele 
groene parels van Heiloo. U wandelt via het 
Gemeentebos en Kinderboerderij ’t Beesten-
boetje over Landgoed Ter Coulster. Via de parken 
in de ruim opgezette wijk Plan Oost komt u op 
Landgoed Nijenburg, sinds 1928 in handen van 
Natuurmonumenten.

•  De paarse Neggenroute is een lange rondwande -
ling door het groen in en om Heiloo. In de wijk 
Zuiderloo, ten oosten van de Hooge weg, liggen 
drie historische houtwallen die eeuwen geleden 
zijn opgeworpen om akkers en tuinen te bescher-
men tegen winderosie. Honden zijn verboden.

•  Het groene Ommetje Willibrord-Ter Coulster 
leidt naar Landgoed ter Coulster en het terrein 
van de Willibrordusstichting. Op het betreden 
van dit terrein rustte vroeger een taboe, omdat 
er psychiatrische patiënten werden verpleegd. 
Het was een zelfverzorgend dorp met eigen  
keuken, kapel en varkensstal. De stal doet nu 
dienst als café. Let vooral op de prachtige koepel.

•  Het oranje Ommetje Oosterbos volgt de  
Heren weg, een oude weg op de hoge strandwal 
tussen Limmen en Alkmaar. U loopt naar Start-
punt Heiloo Kapel, een bedevaartsoord met een 
lange geschiedenis met het Maria Heiligdom 
‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’.

•  De zeegroene Landgoederenroute Heiloo  
verbindt de drie landgoederen: Willibrordus,  
Ter Coulster en Nijenburg. Onderweg kruist u  
het riviertje het Heilooër DIE en passeert u een 
oude theekoepel en een buitentheater.

Startpunt Heiloo Station


