
Westwoud

Tolweg

Lutjebroek

Station Hoogkarspel

15 maart - 15 juli

15 maart - 15 juli

De Weelen

boerenlandpad

84

74

71

67

77

78

81

79

76

72

75

65

66
67

68

28

69

6162

80

82

73

83

2726

70

12

08

85

90

POLDER HET GROOTSLAG

BOXWEIDE

POLDER HET GROOTSLAG

Groote Wijzend

Lutjebroeker
Weel

Liederik

Tolweg

M
arkerwaardweg

Binnenwijzend

Landpad

Wijzenddijkje

Westfrisiaweg

Zwaagdijk

Zijdw
erk

Molenweg

Hokke
ling

Parallelweg

Kadijkw
eg

Vo
et

ak
ke

rs

De Gouw

Kerspelw
eg

Slimweg

Houterweg

Sluisw
eg

Kerkeland

Veenakkers

Nieuwe Dijk

N505N505

N240N240

N307N307

N307N307

Westwoud

Zwaagdijk-Oost

Lutjebroek

Hoogkarspel

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.

15/3 - 15/7

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad  
Westfriese Omringdijk

Noord-Hollandpad

9,4 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. 

Bij startpunt Tolweg staat u aan de Kadijk, de middel
eeuwse Dwarsdijk die de pioniers van toen aanleg
den om de vanaf het noorden ontgonnen veen
wildernis te beschermen. Van de dijk ziet u niets 
meer, die is afgegraven toen de Omringdijk vol
doende bescherming bood. De brede sloot Kadijk is 
er nog wel, net als de vele slootjes van De Weelen. 
Tuinders en boeren wisten hier een bestaan op te 
bouwen. Ze verbouwden er kolen en aardappelen 
en hielden wat vee. De grootschalige ruilverkave
ling van de jaren 70 maakte een einde aan het vaak 
moeizame tuindersbestaan, maar had ook grote 
gevolgen voor het eeuwen oude landschap. Sloten 
werden gedempt, wegen en bruggen aan gelegd. 
Van vaarpolder naar rijpolder. Al wandelend vanaf 
de Tolweg kunt u dit met eigen ogen zien. Mooi is 
het contrast met het pad door De Weelen. U loopt 
langs de Klokkeweel en de Ruiterweel richting 
Lutjebroekerweel. Herinneringen aan rampzalige 
dijkdoorbaken van weleer.

• De Kadijkroute (oranje) is een lange rondwande
ling die de bebouwde kom van Hoogkarspel 
verbindt met De Weelen en de Kadijk. U wandelt 
langs de Tolweg, waar de stad Medemblik bijna 
twee eeuwen tol hief. Langs slootjes tussen bebou
wing slingert u door Hoogkarspel. Ten noorden 
van de Streekweg, de oude ontginningsbasis in 
De Streek, komt u in natuurgebied De Weelen. Via 
een ruig boerenlandpad bereikt u de Kadijk. Het 
natuurpad De Weelen is een echte verrassing. Aan 
het weelderige pad met aan weerszijden water 
ziet u een grote schare vogels en ook vele vlinders.

Startpunt Tolweg


