Startpunt Zuidermeer

Hier staat u

Wandelnetwerk West-Friesland
WELKOM

Geel
De gele route is 2,8 kilometer lang en loopt langs de spoorlijn Hoorn –
Heerhugowaard en langs de Koggeweg. Bij Koggeweg 3 is de
museumboerderij “De Anloup”. Dit museum toont een groot assortiment
kleden, gereedschappen en andere gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden.
In december is er een expositie van meer dan 250 kerststallen. Bezoeken kan
het hele jaar op afspraak.
Langs de spoorlijn loopt de route via de waterberging Westerveer. Dit is een
droge waterberging waarin het land is verlaagd tot circa 10 cm boven het
waterpeil van de sloten. De droge waterberging wordt door schapen
begraasd.
Het stuk van de gele route tussen keuzepuntnummer 9 en 14 is een
boerenlandpad over particulier eigendom. Honden zijn daar verboden
waardoor de route niet geschikt is om met de hond te wandelen.
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De rode route loopt via de waterberging Westerveer en is 5,2 kilometer
lang. Deze waterberging is voornamelijk uitgevoerd als droge waterberging.
Bij een droge waterberging wordt land verlaagd tot circa 10 cm boven het
waterpeil van de sloten. Als het water in de sloten stijgt als gevolg van zware
regenval, stroomt het water in de droge waterberging. Als het waterpeil in
de sloten zakt, loopt de waterberging weer leeg. De droge waterberging
wordt door agrariërs vooral gebruikt voor het weiden van schapen.
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Naast het voetpad langs het water de Oude Gouw is ruimte gemaakt voor
weidevogels. Zij kunnen hier nesten maken en foerageren. Hierdoor is het
niet toegestaan het wandelpad te betreden tijdens het broedseizoen. Het
broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juni.
De delen van de route die door de waterberging en over boerenland gaan
worden door vee begraasd. Honden zijn daar verboden waardoor de route
niet geschikt is om met de hond te wandelen.
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Dit wandelnetwerk koppelt vele kilometers
rondwandelingen aan elkaar. De rondwandelingen zijn
gevarieerd van lengte. Alle routes zijn in twee richtingen
met gekleurde pijlen bewegwijzerd.
Startpunten bieden parkeergelegenheid en vaak
openbaar vervoer en horeca. U kunt hier kiezen uit
minimaal twee gekleurde rondwandelingen.
Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt hier
overstappen van de ene op de andere route.
Routepaaltjes langs de route geven met gekleurde pijlen
de te volgen richting aan.
Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s & Streekpaden:
wit-rood, geel-rood) zijn in de bewegwijzering
opgenomen. De routes zijn op de kaart zwart aangegeven.
Verbindingsroutes worden in de bewegwijzering met
grijze pijlen aangeduid.
U kunt de LAW’s en verbindingsroutes gebruiken bij het
combineren van routes.

Dit wandelnetwerk is een initiatief van het Recreatieschap West-Friesland
en is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschap
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en
de provincie Noord-Holland. De inventarisaties zijn uitgevoerd door
Routewerk en Grontmij. Het project is mede mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten
in West-Friesland en Noord-Kennemerland.

LEGENDA KAART
Startpunt
Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

LAW route (zwarte route)

RECREATIESCHAP

Informatiepunt

W ES TF RI E SL AN D
autobus

NS-station

restauratie

www.wandelnetwerknoordholland.nl
www.recreatieschapwestfriesland.nl

honden aan de lijn

Bushalte
NS- station
Horeca
Honden aan de lijn
Honden verboden

honden verboden

Broedvogelgebied
broedvogelgebied

Laarzen geadviseerd
laarzen gedaviseerd

Routes vanaf dit startpunt:

---- 2,8 km
---- 5,2 km

honden verboden

honden verboden

broedvogelgebied

van 15 maart tot
15 juni gesloten

