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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

5,0 km

7,3 km

9,5 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. 

Alle drie de routes lopen een stuk over de West
friese Omringdijk langs De Vooroever. Dit lang
gerekte aaneengesloten recreatie en natuur
gebied van ongeveer 144 hectare ligt langs de 
IJsselmeerkust achter de Westfriese Omringdijk, 
tussen Andijk en Medemblik. Het gebied is 
ontwikkeld in het midden van de jaren negentig. 
Het bestaat uit verschillende gedeelten met natuur 
en recreatie. De natuur heeft in een deel de vrije 
hand gekregen. Daar broeden tientallen soorten 
water en moerasvogels. Ook biedt het een rust
plaats aan de vogels die voedsel zoeken op het 
IJsselmeer. In de trektijd en in de winter zijn er 
soms duizenden eenden te zien.

•  De Onderdijkroute (blauw) is een korte, afwis
selende route over een prachtig stuk Westfriese 
Omringdijk langs De Vooroever, om het Westrand
complex en door het ecologische Overhoekse 
Bos. Ook komt u langs het standbeeld van ‘De 
Dijkwerker’ en door het kerkdorp Onderdijk.

• De Vlietroute (geel) gaat rondom de Groote Vliet 
en over de Westfriese Omringdijk langs het prach
tige recreatiegebied De Vooroever. De Groote 
Vliet is een binnenmeer, overlopend in de Kleine 
Vliet. Het is een verbreding van het riviertje de 
Kromme Leek.

• De Wervershoofroute (oranje) is een gevarieer
de route. Over de Westfriese Omringdijk, door de 
karakteristieke lintbebouwing van Wervershoof 
en Onderdijk, langs het standbeeld ‘De Dijk
werker’ en door het Overhoekse Bos.

Startpunt Onderdijk


