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Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.  
Het wandelnetwerk wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

 Broedvogelgebied

Hoge wandelschoenen geadviseerd 

Geschikt voor buggy’s

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

Duinroute van PWN, 
Natuurmonumenten 
(met looprichting)

 8,3 km

 2,9 km

Het wandelnetwerk koppelt rondwandelingen van 
circa 2 tot 12 km aan elkaar. De routes zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen.
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms

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

•  Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt
hier overstappen van de ene op de andere
rondwandeling en zelf uw route bepalen.

•  Gekleurde pijlen die de te volgen richting
aangeven, vindt u op lantaarnpalen, verkeers-
palen of routepaaltjes.

•  Verbindingsroutes worden in de bewegwijze-
ring met grijze pijlen aangeduid.

•  Doorgaande routes als langeafstandspaden,
streekpaden en het Noord-Hollandpad zijn in
de bewegwijzering opgenomen.

•  Boerenlandpaden, onverharde paden met
overstapjes, zijn onderdeel van het netwerk.
Honden zijn er verboden. Houdt u rekening
met vee in de weilanden.

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

     Wandelnetwerk
Regio

Alkmaar

HOE WERKT HET?

WELKOM
U staat aan de start van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk 
Regio Alkmaar. Dit wandelnetwerk bedraagt 
in totaal ruim 500 kilometer.

Dit startpunt bevindt zich in het oude centrum 
van Heerhugowaard. Vroeger was het een lang 
lintdorp met een aantal boerderijen aan de 
Middenweg. Het Raadhuis plein verwijst naar  
– hoe kan het ook anders – het oude raadhuis. 
Ook de naam Heerhugowaard herinnert aan 
vroeger tijden. Het is een verbas tering van ‘Heer 
Huyge Waert’, het ‘nieuwe’ drooggelegde land. 
Nog voor de drooglegging bestond het gebied 
namelijk uit een grote plas: de ‘Grote Waert’.  
Dat is moeilijk voor te stellen, want nu kunt u in 
Heerhugo waard wonen, werken en … wandelen.

•  De blauwe route combineert de oude Midden
weg met de nieuwe Waarderhout. Staatsbos
beheer beplantte het gebied eind 20ste eeuw 
met snelgroeiende populieren, ter compensatie 
van de 19deeeuwse houtkap door tuinderijen. 
Nu wandelt u er in een afwisselend bos met 
vennetjes en sloten die worden opgefleurd door 
bloeiende orchideeën en kwakende kikkers.

•  De rode route is een leuke, korte wandeling 
die twee keer de Middenweg oversteekt en 
vervolgens het Rosarium in duikt. In het park 
zijn een pannenkoekenhuis met speeltuin en 
kinderboerderij De Bongelaar, waar geiten,  
konijnen en varkens rondscharrelen (dagelijks 
geopend). Tegenover het pannenkoekenhuis 
ligt een hertenkamp. Een aantrekkelijke rond
wandeling voor jong en oud.

Startpunt Centrumwaard


