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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

 2,4 km

 6,0 km

 5,8 km

 11,0 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 geschiedschijvers van het in 1930 droogge-
maakte Wieringermeer zijn er eerlijk over: de 
noordoosthoek was agrarisch gezien van weinig 
waarde. De ondergrond was te nat en te slecht. 
Het advies: ‘maak er maar een bos van, dan hou je 
er nog hout aan over’. De eerste aanplant door 
Staatsbosbeheer dateert uit 1934-1941, maar daar 
is na het opblazen van de IJsselmeerdijk en het 
onderwater zetten van de polder door de Duitsers 
in april 1945 weinig meer van over. Het huidige 
bos met zijn elzen, berken, esdoorns, populieren, 
beuken en eiken is van na de oorlog. Het bos is rijk 
aan sloten en vaarten, paddenstoelen en reeën.

•  De groene Wierholtroute is een ommetje door 
een nieuw bos, ’t Wierholt. Het is in 2005 door 
Staatsbosbeheer aangelegd op een vuilstort, met 
golvende paadjes – een bijzondere wandeling.

•  De rode Dijkgatsweideroute loopt deels samen 
met de Wierholtroute en gaat verder door de  
open Dijkgatsweide. De vroegere weilanden zijn  
in 2008 herschapen in een waterrijk vogelparadijs, 
met vooral veel soorten ganzen en steltlopers.

•  De gele Robbenoordbosroute verkent de noord-
oostkant van het bos via smalle, onverharde  
paadjes diep in het bos en langs de waterkant. 

•  De oranje Wieringerrandroute loopt door het 
Robbenoordbos naar de Zuiderhaven van Den 
Oever. Je komt langs het dieselgemaal Leemans 
(1930), loopt over de grasdijk van de Wieringse 
polder Waard-Nieuwland (1847) en gaat met een 
touwtrekpontje over de Hoge Kwelvaart.

Startpunt Robbenoordbos


