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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

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 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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Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Museum

Bezienswaardigheid

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

Heerhugopad

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen  
(zie data)

Hoge wandelschoenen  
geadviseerd (geldt ook  
voor boerenlandpaden) 

Startpunt

Toeristisch Overstappunt (TOP) 
met wandelstartpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute,  
doorgaande route

 7,8 km

     Wandelnetwerk
Regio

Alkmaar

HOE WERKT HET?

Het netwerk koppelt korte en langere rond wan-
delingen aan elkaar. Alle routes zijn in twee  
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen  
en keuzepuntnummers.
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer of horeca. U kunt er meestal 
kiezen uit twee of meer rondwandelingen.

•  Gekleurde pijlen geven de richting aan. U vindt 
ze op lantaarn-/verkeerspalen of routepaaltjes.

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

•   Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering 
aangeduid met grijze pijlen.

•  Boerenlandpaden, onverharde paden met over-
stapjes, zijn onderdeel van het wandelnetwerk. 
Stevige wandelschoenen zijn hier aanbevolen. 
Er kan vee rondlopen, houd hier rekening mee. 
Honden zijn verboden op boerenlandpaden.

•  Doorgaande routes als Lange-Afstand-Wandel-
paden (LAW), Streekpaden en het Noord-Holland-
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.

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

WELKOM
U staat bij het startpunt van enkele gemarkeer- 
de rondwandelingen van het wandelnetwerk 
Regio Alkmaar. Dit wandelnetwerk bedraagt 
in totaal ruim 500 kilometer.

Veenhuizen is een middeleeuws veenontginnings-
dorp. Het omliggende land is een ‘druipland’. 
Door de vroegere turfwinning zakte de bodem 
in. Zompige weilanden waren het gevolg. De 
kleine eilandjes die her en der boven het water 
uitstaken, waren de druiplanden. Tijdens de in-
poldering (1630) kwamen de oude stukjes grond 
in de nieuwe polder te liggen. U herkent ze aan 
de hogere ligging in het landschap. 
Vergeet niet om voor of na uw wandeling het 
praalgraf van Reinout van Brederode te bezoeken. 
In de 17de eeuw was hij ‘Heer van Veenhuizen’. 
Adellijke grootgrondbezitters, ‘heren’, noemden 
hun nieuwverworven gebied vroeger een 
‘Heerlijkheid’. Zijn graf staat in een aparte ruimte 
naast de kerk. Kijk ook eens naar de bronzen klok 
(1460) in de stalen klokkenstoel naast de kerk. 
Klok en graftombe zijn beide een rijksmonument. 

•  De Veenhuizer Molenroute (rood) is een mooie 
rondwandeling over oude weggetjes en gras-
kades met drie molens. Molen de Veen huizer 
(1603), niet meer in bedrijf, bemaalde de polder. 
Aan de overkant staat de molen van de Berk-
meer. Iets noordelijker staat Molen De Lage 
Hoek, ook wel De Vier Winden genoemd. 
Samen vormden ze een molengang die ‘de Grote 
of Zuyder waard’ droogmaalde. Honden zijn 
verboden.

•  Gebruik aangrenzende routes om een langere 
wandeling te maken. 

Startpunt Veenhuizen

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 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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