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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)

 5,4 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.

Johanna’s Hof is een voormalige duinboerderij, 
gebouwd in 1832 tijdens de grootschalige ont
ginningen van Bakkum en Castricum. Door de 
aanleg van beken (zoals De Hoep), kanalen en 
sloten werden natte, drassige duinvalleien ont
waterd ten behoeve van landbouw en veeteelt. 
De boerderij was een eerbetoon aan Johanna,  
de vrouw van jonkheer Gevers, eigenaar van het 
duinterrein. In 1927 liet provincie NoordHolland 
de bouwvallige boerderij slopen en bouwde er 
een nieuw theehuis. Sinds 2001 is het in gebruik 
als restaurant en partycentrum. Het staat tegen
over Bezoekerscentrum De Hoep van drinkwater
bedrijf PWN.

Let op: deze route komt door het Noordhollands 
Duinreservaat van PWN. Het verplichte toegangs
kaartje is te koop bij de kaartautomaat.

•  De zeegroene route, die grotendeels over  
onverharde paden loopt, doet Landgoed Duin 
en Bosch aan. Het gelijknamige Psychiatrisch 
Ziekenhuis werd begin 20ste eeuw opgezet  
als een zelfverzorgend dorpje met eigen kerk, 
kantine, moestuin, badhuis en begraafplaats. 
De geesteszieken werden er behandeld en ze 
konden er tot rust komen. 

  De nieuwbouw in het oostelijk deel wordt  
omzoomd door veel groen. Het westelijk deel 
blijft onderdeel van het zorgcentrum; tegen
woordig heet het Dijk en Duin. 

•  Diverse duinroutes van PWN.

Startpunt Johanna’s Hof


