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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

 3,6 km

 5,9 km

 9,8 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.

Je kunt kiezen uit drie gevarieerde ommetjes in en 
rond het lichtgolvende Westerland van Wie ringen: 
over oude wier- en waddendijken, langs een  
haven, een meer en een zee. Bij elkaar een ode 
aan Wieringen, dat in de vroege middeleeuwen 
bestond uit een paar oeroude keileemheuvels, 
omringd door hoogveen. Na ontginning klonk het 
veen steeds verder in, verwaterde en verdween in 
de golven. Rond 1300 resteerde een eiland in het 
waddengebied op de rand van de Zuiderzee. 
Sinds 1924 is Wieringen vastgedijkt aan het vaste-
land: het best bereikbare waddeneiland.

•  De rode Postbootroute voert langs enkele 
strandjes aan het Amstelmeer, ontstaan na het  
afsluiten van het Amsteldiep (1924). Onderlangs 
de Westerlanderdijk loop je naar De Haukes, een 
sfeervol dijkdorpje met een oude haven, waar 
vroeger de postboot van het vasteland aanlegde.

•  De blauwe Damroute gaat langs het buurtschap- 
je Dam, genoemd naar de Korte Afsluitdijk die in 
1924 vanuit het vaste land naar Wieringen werd 
aangelegd. Via een stuk waddendijk (Normerdijk) 
kom je bij een curieuze doorsnijding van de kei-
leemheuvel: een overblijfsel van de nooit voltooi-
de Zuiderzeespoorlijn naar Harlingen (1931). 

•  De gele Westerkliefroute loopt eerst samen met 
de Damroute en steekt dan door naar het buurt-
schap Westerklief, rond 850-900 de favoriete plek 
van Vikingen gezien de opgegraven zilverschat- 
ten. Verder wandel je over een stuk oude wierdijk 
(Hoelmerdijk) en door het dijkdorpje De Haukes.

Startpunt Westerland


