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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
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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 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

Heerhugopad

10,6 km

10,7 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 startpunt in Hensbroek is gelegen bij het recrea-
tiegebied De Leijen. De zwemplas op dit recreatie-
gebied is een voormalige zandput waar eind jaren 
zestig zand werd gewonnen voor de aanleg van 
wegen bij de landinrichting Hensbroek. Na de zand-
winning is het gebied van 11 hectare ingericht als 
recreatieterrein. Het recreatiegebied wordt beheerd 
door het Recreatieschap Westfriesland.

• De Obdammerdijkroute (rood) loopt tussen 
Obdam en Hensbroek enerzijds via de lint -
bebouwing en anderzijds langs de ringsloot van 
Heerhugowaard. Traject 21 - 23 - 32 langs de 
ringsloot loopt over een door vee begraasde 
grasdijk. Honden zijn daar verboden.

• De Molenkolktocht (blauw) gaat door Hensbroek 
en over de kaden van de Wogmeer. De naam van 
het dorp komt al in 1120 voor als ‘Heynsbroec’ en 
in 1480 als ‘Hensbroeck’. De plaatsnaam verwijst 
waar schijnlijk naar een belangrijk persoon, 
genaamd Hein. Deze persoon woonde in een 
drassig veen gebied, getuige het achtervoegsel 
‘broek’. Dit veengebied was vanaf de veertiende 
eeuw veranderd in open water: de Wogmeer. In 
1612 is de Wog meer ingepolderd met behulp van 
zes water molens. Eén molen, genaamd Nieuw 
Leven, staat nog aan de westzijde van de polder. 
Hensbroek bezit een fraaie Nederlands-hervorm de 
kerk die uit 1658 dateert. De trajecten 19 - 25 en 
21 - 20 lopen over begraasde graskades of langs 
begraasd weiland. Honden zijn daar verboden, 
waardoor de route niet geschikt is om met de 
hond te wandelen.

Startpunt Hensbroek


