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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

3,0 km

5,9 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. 

Berkhout is een lintdorp. Tussen de buurtschap
pen Oosteinde, Kerkebuurt en Westeinde is het 
maar liefst 4 km wandelen. Talloze slootjes staan 
haaks op het langgerekte dorp. De Burggracht 
en de Tocht verbinden de sloten in dit waterrijke 
polderland. Aan de weg ziet u een aantal gave 
Westfriese hoeves, zoals de prachtige stolp op 
Oosteinde 133. Van Oosteinde tot Westeinde zult 
u een hele rits monumentale stolpboerderijen 
tegenkomen. 

• Het Ommetje Oosteinde (rood) is een dorps
wandeling langs de ijsbaan aan het Oosteinde, 
naar de parkjes ten noorden van het dorp. Het 
Lijsbethpark, Berkhouts jongste park, ligt te
midden van de Bruggevaart, de Bakkerssloot 
ende Schuitenmakerssloot. 

• De Slimtochtroute (groen) gaat helemaal naar 
de punt van Oosteinde, op de grens met Hoorn. 
Van hieruit gaat het verder langs de rietkragen 
van de Slimtocht, over het Klompemaeckerspad. 
Op dit 2 km lange pad naar Bobeldijk loopt u de 
weidsheid en de rust tegemoet. Terug naar 
Berkhout wandelt u over het fietspad langs de 
Slagterslaan en door het parkje bij De Berk. 

Startpunt Berkhout


