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struinnatuur

NOORDZEE
Startpunt

Lange-Afstand-Wandelpad

Bushalte

Keuzepunt + nummer

Noord-Hollandpad

Treinstation

Route in netwerk
Verbindingsroute,
doorgaande route

COLOFON
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.

bollenvelden

Horeca

Honden verboden
Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)

Rustpunt

Hoge wandelschoenen geadviseerd
(geldt ook voor boerenlandpaden)

Bezienswaardigheid

Geschikt voor buggy’s

Korte Vliet

LEGENDA
•	
Verbindingsroutes zijn met grijze pijlen aan
geduid.
•	
Doorgaande routes als LAW’s (Lange-AfstandWandelpaden) en het Noord-Hollandpad zijn in
de bewegwijzering opgenomen met hun eigen
markering.
•	
Boerenlandpaden en andere onverharde paden
zijn onderdeel van het netwerk. Stevige wandelschoenen aanbevolen! Houd rekening met vee
in de weilanden.
Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij vermeld
staat dat honden verboden zijn.
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Huisduinen

96

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.
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Den Helder Station

vuurtoren

• De paarse Fort Kijkduinroute loopt over de zeedijk langs de rode vuurtoren Lange Jaap (1878)
naar Fort Erfprins met zijn groene ravelijnen:
lage, veelhoekige verdedigingseilandjes in de
buitengrachten. Ook kom je langs de Liniedijk.
• De rode Grafelijkheidsduinenroute loopt
langs de zeereep naar de Helderse Vallei en het
natuurgebied Mariëndal. Verder nog door de
Donkere Duinen en de Grafelijkheidsduinen.
• De oranje Napoleonroute is voor een deel
gelijk aan de paarse route, maar doet ook Fort
Dirksz. Admiraal aan.

HOE WERKT HET?
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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.
Van de twee dorpjes aan het Marsdiep is Huis
duinen of ‘Husiduna’ de oudste. Hier woonden al
in de vroege middeleeuwen vissers en boeren.
Het eerste huis in ‘Helder’ werd pas in 1520 gebouwd. Beide dorpjes hebben veel te lijden gehad
van het oprukkende Marsdiep. Huisduinen lag
rond 1300 bijna 9 kilometer westelijker en moest
vele malen oostwaarts verhuizen. Vóór de aanleg
van de Zanddijk naar Groote Keeten in 1612 was
Huisduinen, samen met zijn Grafelijkheidsduinen
in het zuiden, een waddeneiland. In 1811 besliste
Napoleon dat hier een sterk kustfort moest komen, ter bescherming van de geplande marine
basis om de hoek, aan het Nieuwe Diep. Dat werd
Fort Morland, sinds 1814 Fort Kijkduin genoemd.
Later werd het fort met een gietstalen koepel
versterkt als onderdeel van de Stelling van Den
Helder. En nu, gerestaureerd en wel, is in het fort
een museum en Noordzeeaquarium gevestigd.

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
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