
't Verlaat

De Rijd

Nieuwe Niedorp

herberg

v.m. herberg 

boerenlandpad

boerenlandpad

boerenlandpad

bo
er

en
lan

dp
ad

v.m. trambaan

recreatie-
gebied

12

18
57

55

13

17

15

10

25

38

16

27

29

19

11

54

24

14

28 NIEDORPER POLDER

OOSTERPOLDER

NEDERLANDSPOLDER

KOSTVERLORENPOLDER

W.O.L.-POLDER

HEERHUGOWAARD 

Niedorperva
art

Westerlangereis

Bo
om

er
w

aa
l

Boom
ervaart

La
ng

er
eis

De Rijd

Kanaal Alkmaar (O
mval

)-K
olhorn

Oostkade

Fr
ik

Leijer
polderw

eg

Laanderweg

Raaksmaatsweg

Hartweg

Doorbraakweg

Valbrugw
eg

W
inkelerweg

Limmerschouw

Terdiekerweg

Pa
ad

je

Ooievaarsweg

Koggeweg

Ka
na

alw
eg

Un
jer

we

g

Oudeweg

Hartweg

Rijdersstraat

Oosterweg

Westerweg

Westerboekelweg

N242N242

N242N242

N241N241

N241N241

Oude Niedorp

Verlaat

De Weel

't Veld

Zijdewind

Winkel

Nieuwe Niedorp

www.wandelnetwerknoordholland.nl 

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.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

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

 2,5 km

 4,8 km

 9,4 km

     Wandelnetwerk
Kop van 

Noord-Holland 

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.

HOE WERKT HET?

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

De Rijd is van oorsprong een veenmeertje dat 
vóór de ruilverkaveling van 1970-1974 de zuid-
grens vormde van de Kostverlorenpolder – gezien 
de naam kennelijk een financiële tegenvaller. In 
1975 is er op de noordoever van het meertje een 
recreatiegebied aangelegd met bungalows, jacht-
haven, zwembad, restaurant, speel- en ligweiden. 
Het ligt nu verscholen in het groen achter de dijk 
van het Kanaal Alkmaar-Kolhorn. Dat kanaal is in 
1938-1942 aangelegd als een werkverschaffings-
project en is in feite een verdieping en verbreding 
van de oude Herbergsloot. 

•  De gele De Rijdroute is een ommetje rond het 
recreatiegebied zelf, deels over de grasdijken op 
de oostoever van het kanaal. Ook gaat de route 
over de Westerweg en de sfeervolle Dorpsstraat 
van Nieuwe Niedorp. 

•  De rode Leijerroute gaat aan de overkant van 
het kanaal verder, in het voetspoor van het 
Noord-Hollandpad. Bij de Leierbrug verlaat de 
route de grasdijk en keert terug via de Leijerdijk 
naar de zuidbuurt van Nieuwe Niedorp. 

•  De paarse Verlaatroute loopt via het dijkbuur-
tje Terdiek en de kerkruïne naar ’t Verlaat, de 
vroegere sluis van Niedorp (het tegenwoordige 
Oude Niedorp). Hier werden tot 1942 schepen 
geschut van de Westerlangereis, een middel-
eeuwse boezemvaart, en de oude Niedorper-
vaart, later verdiept en verbreed tot het kanaal 
Alkmaar-Kolhorn. 

Startpunt De Rijd


