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Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door de  
Provincie Noord-Holland. Het netwerk wordt beheerd door het Routebureau van Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante  
themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. De routeapp is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Noord-Hollandpad

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen geadviseerd 
(geldt ook voor boerenlandpaden) 

Geschikt voor buggy’s

 7,5 km

 11,2 km

 8,8 km

 12,1 km

     Wandelnetwerk
Kop van 

Noord-Holland 

Het netwerk koppelt korte en langere ‘ommetjes’ 
aan elkaar. De 115 routes in de Kop zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen  
en keuzepuntnummers. 
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer en horeca. Je kunt er kiezen 
uit minimaal twee gekleurde rondwandelingen.

•  Gekleurde pijlen voor de looprichting vindt je 
op lantaarn- en verkeerspalen of routepaaltjes.

•  Keuzepunten zijn genummerd (01-99). Je kunt 
hier overstappen van het ene op het andere  
ommetje en zelf je route bepalen. 

•  Verbindingsroutes zijn met grijze pijlen aan-
geduid.

•  Doorgaande routes als LAW’s (Lange-Afstand- 
Wan delpaden) en het Noord-Hollandpad zijn in  
de bewegwijzering opgenomen met hun eigen 
markering. 

•  Boerenlandpaden en andere onverharde paden 
zijn onderdeel van het netwerk. Stevige wandel-
schoenen aanbevolen! Houd rekening met vee 
in de weilanden.

Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij vermeld 
staat dat honden verboden zijn.

HOE WERKT HET?

WELKOM
Je staat op het startpunt van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk in de 
Kop van Noord-Holland. Dit netwerk omvat ruim 
770 kilometer aan routes.

De Liniedijken in de Stelling van Den Helder zijn  
in 1824-1825 aangelegd in opdracht van Willem I.  
Deze dijken verbinden de eerder voor Napoleon 
gebouwde forten Erfprins, Dirksz. Admiraal, West-
oever en Oostoever en maakten het mogelijk om 
het lage voorland (het Buitenveld of Koegras) onder 
water te kunnen zetten als er een vijandelijk leger 
naderde. Niet denkbeeldig, want tijdens de Engels-
Russische invasie van 1799 bleek dit de zwakke  
kant van de marinebasis te zijn. Tot in de Tweede 
Wereldoorlog is de Stelling van Den Helder uit-
gebouwd en in militair gebruik geweest. 

•  De paarse Fort Kijkduinroute volgt de Liniedijk 
noordwaarts langs Fort Erfprins met zijn groene 
ravelijnen: lage, verdedigingseilandjes in de buiten-
grachten. Dan over de zeedijk naar Huisduinen. 

•  De groene Lange Jaaproute loopt over de  
‘bedekte weg’ achter de Liniedijk en brengt je bij 
Fort Dirksz. Admiraal, het treinstation, de binnen-
stad en de zeedijk. Bij het Oude Helder loop je 
naar de rode vuurtoren, de Lange Jaap uit 1878. 

•  De oranje Napoleonroute loopt over de ‘be-
dekte weg’ achter de Liniedijk, met een uitstapje 
naar Fort Kijkduin. Ook dit fort is gebouwd voor 
Napoleon (1811-1813) en werd later versterkt 
en gepantserd om als onderdeel van de Stelling 
van Den Helder dienst te doen. In het fort is nu 
een museum en Noordzeeaquarium gevestigd. 

•  De gele Nolletjesroute loopt naar de Helderse 
Vallei en de golvende kwelderduintjes of ‘nollen’ 
bij station Den Helder-Zuid.

Startpunt Liniedijk


