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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

6,2 km

9,4 km

7,2 km

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, interes-
sante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. De routeapp is gratis te downloaden via de App Store en Google Play. 

COLOFON

Honden verboden

Broedvogelgebied

Hoge wandelschoenen  
geadviseerd (geldt ook  
voor boerenlandpaden) 

LEGENDA

Lange-Afstand-Wandelpad

Noord-Hollandpad
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Startpunt

Toeristisch Overstappunt (TOP) 
met wandelstartpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute,  
doorgaande route

Startpunt Dorregeest

Het wandelnetwerk koppelt rondwan-
delingen van circa 2 tot 12 km aan el-
kaar. De routes zijn in twee richtingen 
bewegwijzerd met gekleurde pijlen.
•  Startpunten bieden parkeergelegen-

heid, 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 lantaarn-
palen, verkeers palen of routepaaltjes.

•  Verbindingsroutes worden in de  
bewegwijzering met grijze pijlen  
aangeduid.

•  Doorgaande routes als langeafstands-
paden, 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.

HOE WERKT HET?

     Wandelnetwerk
Regio

Alkmaar

WELKOM
U staat aan de start van enkele gemarkeer-
de rondwandelingen van het wandelnet-
werk Regio Alkmaar. Dit wandelnetwerk 
bedraagt in totaal ruim 500 kilometer.

Recreatieterrein Dorregeest ligt aan het 
Uitgeestermeer, een betrekkelijk ‘jong’ 
meer dat is ontstaan aan het begin van 
onze jaartelling uit een knooppunt van 
veenstromen en hevige stormvloeden in 
de 12e eeuw. Vanwege de ligging op een 
oude strandwal (‘geest’ betekent hoge 
zand rug) werd Dorregeest al in de vroege 
middeleeuwen bewoond. Vanaf dit punt 
vertrekken drie wandelroutes. De grijze 
verbindingsroute naar Zwaansmeer komt 
langs Gemaal Mel dijk, een voormalig 
stoomgemaal (1874) en langs de Tweede 
Broekermolen: de enige overgebleven 
 molen (1631) van een reeks van vijf in 
Polder Uitgeesterbroek.
 
•   De Dorregeesterpolderroute (rood) 

loopt langs de oever van het Uitgees  ter-
meer. Vanaf het uitzichtpunt dicht bij de 
route hebt u een mooi uitzicht op het 
meer. Bij het plas-drasgebied kunt u kie-
zen welk pad u eromheen neemt. Nog 
leuker is het om hier via de brug ge tjes 
van het ene naar het andere pad te lopen. 
Ook wandelt u langs de Dorre geester-
molen, een acht kante bovenkruier (1896), 
en de buurtschap Groot Dorre geest. 
Honden zijn verboden.

•   De Kat-en-Dogroute (paars), een lange-
re variant van de rode route, komt ook 
door de buurtschap Klein Dorregeest en 
langs de poldermolens De Dog (1896) en 
De Kat (1842, vanwege brand in 1973 
herbouwd). Honden zijn verboden. 

•   De Koogdijkroute (groen) is voor een 
deel een alternatief voor de paarse route. 
U komt langs de poldermolens De Kat en 
De Dog en over een oude graskade, de 
Koogdijk. Terug wandelt u via de buurt-
schap Dorregeest. Honden mogen mee 
op deze route.


