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IJsselmeerWandelnetwerk
Westfriesland

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

www.wandelnetwerknoordholland.nl

HOE WERKT HET?

Het netwerk koppelt korte en langere rondwande-
lingen aan elkaar. Alle routes zijn in twee richtin-
gen bewegwijzerd met gekleurde pijlen en keuze-
puntnummers.
• Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer of horeca. U kunt er kiezen uit 
minimaal twee gekleurde rondwandelingen.

• Gekleurde pijlen geven de richting aan. U vindt 
ze op lantaarn-/verkeerspalen of routepaaltjes.

• Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt 
hier overstappen van de ene op de andere rond-
wandeling en zelf uw route bepalen.

• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering 
aan geduid met grijze pijlen.

• Doorgaande routes als Lange-Afstand-Wandel-
paden (LAW), Streekpaden en het Noord-Holland-
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.

• Boerenlandpaden, onverharde paden met over-
stapjes, zijn onderdeel van het wandelnetwerk. 
Stevige wandelschoenen zijn hier aanbevolen. 
Er kan vee rondlopen, houd hier rekening mee. 
Honden zijn op deze paden verboden.

Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij ver-
meld staat dat honden verboden zijn.

LEGENDA

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen  
geadviseerd (geldt ook  
voor boerenlandpaden)

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Museum

Bezienswaardigheid

Startpunt

Toeristisch Overstappunt (TOP) 
met startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute,
doorgaande route
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COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van Recreatieschap Westfriesland, dat tevens zorgdraagt voor de coördinatie van het beheer en het onderhoud van de be-
wegwijzering. De aanleg van dit wandelnetwerk is mede mogelijk gemaakt door  Provincie Noord-Holland. Kijk voor alle startpunten, interessante themaroutes 
en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. Bovendien kunt u een gratis routeapp downloaden in de Apple Store of Google Playstore.
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Noord-Holland

Startpunt Andijk

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

3,8 km

6,2 km

6,1 km

WELKOM
U staat bij het startpunt van enkele gemarkeer
de rondwandelingen van het wandelnetwerk 
 Westfriesland. Dit wandelnetwerk omvat na vol
tooiing in totaal ruim 600 kilometer aan routes. 

Andijk is ontstaan uit verschillende kleine buurt
schappen, die als het ware tegen de oude West
friese Omringdijk lagen aangeplakt. Het dorp kent 
een lange geschiedenis van strijd tegen het water. 
Tijdens de beruchte Allerheiligenvloed van 1570 
ontstond er bij de Kathoek een gat in de dijk, dat 
alleen gedicht kon worden door er een schip in te 
varen. Dat schip ligt er nog steeds naar het schijnt, 
onzichtbaar onder het gras. Vroeger leefden de 
meeste inwoners van Andijk van de veeteelt. Door 
verbeterde afwatering van polder Het Grootslag 
zijn de meeste boeren overgestapt naar akker
bouw. Zo worden er bloemkool, broccoli, tulpen en 
pioenen geteeld. Aan de oostzijde ligt een water
inlaat en zuiveringsstation dat meer dan 1 miljoen 
NoordHollanders van drinkwater voorziet.

•  Het Rondje Zet ‘m Op (oranje) is een ommetje 
aan de oostkant van Andijk. U loopt een stukje 
over de IJsselmeerdijk en over de oude polder
weg Horn. Aan het Hornpad kunt u even naar 
 binnen bij het Hoedenmuseum. Zet ‘m Op!

•  De Kathoekroute (geel) volgt de voormalige Oos
terdijk langs de Kathoek en de spaarbekkens van 
een waterinlaat en zuiveringsstation. Onderaan 
de Dijkweg en langs de oude polderwegen Knok
kel en Horn staan enkele fraaie stolpboerde rijen, 
veelal van na de bijnawatersnoodramp van 1916.

•  De Noordikkersroute (groen) is een rondwande
ling aan de westkant van het dorp. U loopt over de 
Kleingouw, via een akkerpassage bij de Toemer
sloot en langs het IJsselmeer over de Noorderdijk. 
Noordikkers verwijst naar de oude naam voor de 
bewoners ‘An de diek’.


