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WELKOM
In Obdam is het startpunt gelegen bij het treinstation. Het station ligt 
aan de spoorlijn Heerhugowaard-Hoorn en is in gebruik genomen in 
1898.

Oranje
De oranje route van 14,3 kilometer loopt rond de polder Berkmeer. 
De polder is niet alleen interessant vanwege zijn vele molens, maar 
ook vanwege zijn geschiedenis. Naar verluidt was het in de Berkmeer 
dat Graaf Willem II van Holland op 28 januari 1256 door het ijs zakte 
en door de West-Friezen werd vermoord. In de 17e eeuw verleenden 
de Staten van Holland en West-Friesland octrooi voor de bedijking 
van de Berkmeer. Een landmeting bepaalde het totaal aan nieuwe 
grond op 301 morgens en 546 roeden. Droogmalen van de nieuwe 
polder gebeurde met de Berkmeermolen. Deze poldermolen
bemaalt met enige regelmaat de polder. De molen staat er sinds 
1803. Oorspronkelijk werd de molen in 1608 in Hensbroek gebouwd. 
De Berkmeermolen staat even zuidelijker dan de Veenhuizer, die aan 
de andere kant van het water in Veenhuizen staat. Nabij Berkmeer 
staat net tegenover De Lage Hoek nog een molen. Deze molen, De 
Kaagmolen, bemaalt de Kaagpolder die tegenover de Berkmeer ligt. 

Een deel van het traject 37 – 30 en delen van het traject 34 – 35 – 36 
zijn verboden voor honden. Deze route is daarom niet geschikt om 
met de hond te wandelen. 

Rood
De rode route is 10,6 kilometer lang en loopt tussen Obdam en
Hensbroek enerzijds via de lintbebouwing 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 waardoor de route 
niet geschikt is om met de hond te wandelen.

Dit wandelnetwerk koppelt vele kilometers 
rondwandelingen aan elkaar. De rondwandelingen zijn 
gevarieerd van lengte. Alle routes zijn in twee richtingen 
met gekleurde pijlen bewegwijzerd.

Startpunten bieden parkeergelegenheid en vaak 
openbaar vervoer en horeca. U kunt hier kiezen uit 
minimaal twee gekleurde rondwandelingen. 
Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt hier 
overstappen van de ene op de andere route. 
Routepaaltjes langs de route geven met gekleurde pijlen 
de te volgen richting aan.
Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s & Streekpaden: 
wit-rood, geel-rood) zijn in de bewegwijzering 
opgenomen. De routes zijn op de kaart zwart aangegeven.
Verbindingsroutes worden in de bewegwijzering met 
grijze pijlen aangeduid.
U kunt de LAW’s en verbindingsroutes gebruiken bij het 
combineren van routes. 
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Dit wandelnetwerk is een initiatief van het Recreatieschap West-Friesland 
en is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschap 
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
de provincie Noord-Holland. De inventarisaties zijn uitgevoerd door
Routewerk en Grontmij. Het project is mede mogelijk gemaakt door
�nanciële bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
in West-Friesland en Noord-Kennemerland.


