
Callantsoog

Grote Keeten

alternatief wanneer 

natuurpad is gesloten

museum

natuurpad

natuurpad
Callassande

boerenl.pad

natuurpad 
(Natuurmonumenten)

pad

boerenl.

bo
er

en
lan

dp
ad

Botgat 
(Landsch.NH)

Kooibosch &
Luttickduin (SBB) 

Vinkentoren

Nollenland van
Abbestede 

Noordduinen

bollenvelden

waterberging

waterberging

54

42

06

57

46

15

50

71

60

21

03

55

35

80

58

47

38

30

03

41

33

22

67

36

26

86

87

70

49

18

08

JEWELPOLDER

ZIJPEPOLDER

UITLANDSCHE POLDER

ZANDPOLDER

POLDER 'T HOEKJE

Scheidingsvliet

Ringsloot

NOORDZEE

Du
in

w
eg

Za
nd

di
jk

Zw
ar

te
w

eg

Nieuweweg

Mineweg

Riet
weg

Jeweldijk

NoordschinkeldijkOosterweg

Voorweg

Abbestederweg

Rechtendijk

Nollenweg

Groteweg

Uitlandseweg Zij
pe

rze
ed

ijk

Noordschinkeldijk

Wegje van

Callas

Rechtendijk

N9N9

N502

N502

't Zand

Callantsoog

Groote Keeten

Abbestede

www.wandelnetwerknoordholland.nl 
opmaak februari 2017

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Noord-Hollandpad

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.

COLOFON

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen geadviseerd 
(geldt ook voor boerenlandpaden) 

Geschikt voor buggy’s

Europees Landbouwfonds voor  
Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

 5,3 km

 6,8 km

 2,1 km

HOE WERKT HET?

     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.

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

Oorspronkelijk was Groote Keeten een buurtje 
van dijk- en polderwerkers bij het Dubbelduin en 
de Helmdijk van de Zandpolder, gegroeid rond 
een inspectiehut van opzichters, de Groote Keet. 
In 1610 werd begonnen met de aanleg van de 
Zanddijk van hier naar Huisduinen, met name 
om de net ingepolderde Wieringerwaard te be-
schermen. De breuk tussen het Dubbelduin en 
de oude Helmdijk (sinds 1300) werd geheeld, 
evenals die met de aangrenzende Noord schin-
kel dijk (doorgebroken tijdens de Allerheiligen-
vloed van 1570). Ook werden de dijken van de 
zuidelijke Zand- en Jewelpolders opgekalefaterd.  

•  De blauwe route loopt over het natuurpad 
Callasande, naar De Venne, in 1997 vernat door 
Landschap Noord-Holland. Terug via het strand. 

•  De oranje route volgt na het ommetje Botgat 
de verruigde Helmdijk en de Noord schin kel dijk. 
Dan de polder in, over de grasberm langs de 
molen sloot en na het gemaaltje verder over  
asfalt. Terug naar af via het Wegje van Callas en 
natuurpad Callassande.

•  Het groene ommetje Botgat, tot 2005 militair 
gebied, dat door Landschap Noord-Holland  
is teruggegeven aan de natuur. De vochtige 
duinvallei aan de zuidkant is nu opengesteld 
voor wandelaars. ‘Botgat’ verwijst naar de  
op gedolven skeletten van doodgeschoten  
militairen tijdens de Engelse invasie van 1799. 

Startpunt Groote Keeten


