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Wandelnetwerk
Westfriesland

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

www.wandelnetwerknoordholland.nl

HOE WERKT HET?

Het netwerk koppelt korte en langere rondwan
delingen aan elkaar. Alle routes zijn in twee 
 richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen  
en keuzepuntnummers.
• Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer of horeca. U kunt er meestal 
kiezen uit twee of meer rondwandelingen.

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

• Keuzepunten zijn genummerd (0199). 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.

• 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 verboden op boerenlandpaden.

• Doorgaande routes als LangeAfstandWandel
paden (LAW), Streekpaden en het NoordHolland
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.

Honden zijn gewoonlijk aangelijnd toegestaan, 
tenzij vermeld 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

opmaak december 2019

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 NoordHolland. 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.

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad  
Westfriese Omringdijk

Noord-Hollandpad

3,9 km

5,6 km

7,1 km

7,7 km

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

• Het Ommetje Avenhorn (geel) is een aardige 
ronde door de parkjes en plantsoenen van het 
dorp. Aan de West in Avenhorn passeert u het 
kerkje ‘De Groene Toren’ uit 1642. Zoals veel nog 
bestaande 17eeeuwse gebou wen staat de kerk 
op restveen. Het dikke veenpakket rondom werd 
afgegraven en gebruikt als brandstof. Hier door 
zakte de grond rond de kerk en lijkt het gebouw 
op een terp te staan.

• De Banpaalroute (blauw) loopt buiten de dorps
kernen via de noordpunt van de Beemster en 
langs de Mijzenpolder. Aan de Walingsdijk bij de 
voetgangersbrug over de Ursemmervaart staat 
een oude banpaal van de stad Hoorn. De ban 
paal met wapen in de vorm van een eenhoorn 
mar keert de grens. Personen die uit de stad 
werden verbannen mochten zich niet binnen het 
door banpalen gemarkeerde gebied ophou den. 

• De Beschootroute (oranje) volgt de lintbebou
wing van Grosthuizen, door polder Beschoot, 
langs de polder Beetskoog en over de Beemster
ringdijk. Polder Beschoot, in 1459 Buutschoot 
genoemd, is omgeven door de IJsselmeerdijk en 
de Oudendijk. Zoals de naam al doet vermoeden 
is de Oudendijk een schakel in de 13eeeuwse 
Westfriese Omringdijk.

• Als u de Uilenhoekroute (rood) wandelt komt 
u via de Mijzenpolder en de noordpunt van de 
Beemster. De Mijzenpolder is een ongerepte 
veenweidepolder waar in het broedseizoen veel 
weidevogels zijn. De Beemster is in 1612 met 
43 windmolens ingepolderd door Jan Adriaens
zoon Leeghwater.

Startpunt Avenhorn  De Goorn


