
Schagerbrug

Tolke

Schagerwiel

Haringhuizen

Slot  Schagen

Station Schagen

ValkkoogSint Maarten

Barsingerhorn

Variant tijdens
broedseizoen

15 februari - 1 juli
15 februari - 1 juli

museum

Mariakapel

Grote 
Kerk

v.m. tramstation

v.m. trambaan

v.
m

. t
ra

m
ba

an
(b

oe
re

nl
an

dp
ad

)

Kerkje op terp

boerenlandpad

boerenlandpad

boerenlandpad

boerenlandpadboerenlandpad

Hemkewerf
(terp)

Cornelissenwerf
(terp)

Avendorp
(terp)

Varkenspad

(boerenlandpad)

Stolpenkanaalpad

(boerenlandpad)

Stolpenkanaalpad
(boerenlandpad)

boerenlandpad

v.m. trambaan

v.m. trambrug

v.m. trambaan

v.m. tramstation

waterberging
29

73

13

36

17

16

03

10

04

46

32

05

23

75

01

22

31

14

44

34

06

68

02

28

19

43

07

27

74

12

35

83

25

41

42

04

15

33

24

39

45

09
08

18

ZIJPEPOLDER

POLDER BURGHORN

POLDER       VALKKOOG

NESKAAGPOLDER

SCHAGERWAD

HOOGLANDSPOLDER

SLIKVENPOLDER

SCHAGERWAARDPOLDER

VOOR-       POLDER

ZIJPEPOLDER

ZIJPEPOLDER

KAAGPOLDER

KAAGPOLDER

MOERBEEKERPOLDER

Komansslo
ot

Po
m

ps
lo

ot

Pompsloot

Brugsloot

Rechte Delft

Mole
ns

loo
t

wiel

wiel

wiel

wiel

Schagerwiel

Kanaal Stolpen-Kolhorn

Keinsmerwiel

Kanaal Stolpen-Kolhorn

Kanaal Stolpen-Kolhorn

Kanaal Schagen-Kolhorn

Nieuwe Sloot

Keinsmervaart

Nieuwe Sloot

Westergraftvaart of Mient

Bu
re

nw
e g

Gouwweg

W
al

in
gs

w
eg

Westfriesedijk

Slikkerdijk

Zuiderweg

W
ad

w
eg

M
eerslootpad

Lutjew
allerw

eg

Heerenweg

Bonkelaarsdijk

Koningsweg

D
oorbraakw

eg

Korte Ruigeweg

Tolkerdijk

Storkedijk

Halerw
eg

Oudedijk

Nieuwed
ijk

Burghornerweg

Valkkogerdijk

Schagerweg

Groenedijk

Delftweg

Killemerweg

Groenvelderweg

Groenveldsdijk

Galgenkade

Westfriesedijk

Bonkelaarsdijk

Muggenburgerweg

Tolkevaartpad

De Noord

Tram
baan-Noord

Snevert

Tram
baan-Zuid

N245N245

N248N248

N241N241

N248

Stroet

Schagerbrug

Valkkoog

Groenveld

Tolke

Haringhuizen

Barsingerhorn

Halerpark

Nes

’t Wad

Keinse

Poolland

Tin

Hogebieren
Tjallewal

Schagen

www.wandelnetwerknoordholland.nl 
opmaak februari 2017

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

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.

COLOFON

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

 11,8 km 15/2 - 1/7

 7,9 km

     Wandelnetwerk
Kop van 

Noord-Holland 

HOE WERKT HET?

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.

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

Het Slot vormt samen met de Grote Kerk op de 
Markt het hart van Schagen – en ook het hart  
van het wandelnetwerk. Het Slot is gebouwd in 
1430 door Willem de Bastaard, de eerste Heer 
van Schagen. Het marktstadje lag wat hoger dan 
de omgeving, op een landtong oftewel ‘scaghon’ 
of ‘scagha’: vandaar de naam. Na de Grote Over-
stromingen in de 12e en 13 eeuw en het vol-
tooien van de Westfriese Omringdijk rond 1250  
bloeide het stadje in de 15e tot 17e eeuw op. De 
boeren in de omgeving konden steeds meer land 
buiten de woonterpen ontginnen. Op de markt 
van Schagen kwam alles samen: vee, vlees, vis, 
gevogelte, eieren, vlas, fruit, koren, bonen enz. In 
twee rondwandelingen ontdekt u het nog steeds 
open en groene ommeland. 

•  De rode Neskaagroute is een rondwandeling 
door het noorden van de stad en de zeeklei-
polder Neskaag, over het Stolpenkanaalpad 
(boerenlandpad) en oude landweggetjes. Bij 
het Keinsmerwiel kunt u buiten het broedsei-
zoen (15/2–1/7) de Westfriesedijk aflopen om 
met het touwtrekpontje over te varen naar het 
Varkenspad, eveneens een boerenlandpad. 
Tijdens broedseizoen volgt u de Trapweg, de 
oude pelgrimsweg naar de Mariakapel in Keinse.

•  De blauwe Tolkeroute is een rondwandeling 
door het oude terpengebied aan de zuidkant 
van de stad. Over oude trambanen, (on)verhar-
de land- en dijkweggetjes, vaart- en terppaden.

Startpunt Slot Schagen


