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Het startpunt in Hensbroek is gelegen bij het recreatiegebied De Leijen. 
De zwemplas op dit recreatiegebied is een voormalige zandput waar 
eind jaren zestig zand werd gewonnen voor de aanleg van wegen bij de 
landinrichting Hensbroek. Na de zandwinning is het gebied van 11 
hectare ingericht als recreatieterrein. Het recreatiegebied wordt beheerd 
door het Recreatieschap Westfriesland.

Rood
De rode route is 10,6 kilometer lang en loopt tussen Obdam en
Hensbroek enerzijds via de lintbebouwing en anderzijds langs de 
ringsloot van Heerhugowaard.

Traject 21 - 23 - 32 langs de ringsloot loopt over een door vee
begraasde grasdijk. Honden zijn daar verboden waardoor de route niet 
geschikt is om met de hond te wandelen.

Blauw
De blauwe route van 10,7 kilometer loopt door Hensbroek en over de 
kaden van de Wogmeer. Het dorp Hensbroek is gelegen tussen de 
dorpen Obdam en Rustenburg. De naam van het dorp komt al in 1120 
voor als 'Heynsbroec' en in 1480 als 'Hensbroeck'. De plaatsnaam verwijst 
waarschijnlijk naar een belangrijk persoon, genaamd Hein. Deze persoon 
woonde in een drassig veengebied, getuige het achtervoegsel 'broek'. 
Dit veengebied was de Wogmeer, die van tijd tot tijd onder water liep. 
Vanaf de veertiende eeuw was de Wogmeer een echt meer. In 1612 is de 
Wogmeer ingepolderd met behulp van zes watermolens. Eén molen,
genaamd Nieuw Leven, staat nog aan de westzijde van de polder.
Hensbroek bezit een fraaie Nederlands Hervormde Kerk die uit 1658
dateert.

De trajecten 19 – 25 en 21 – 20 lopen over begraasde graskades of langs 
begraasd weiland. Honden zijn daar verboden waardoor de route niet 
geschikt is om met de hond te wandelen.

Dit wandelnetwerk koppelt vele kilometers 
rondwandelingen aan elkaar. De rondwandelingen zijn 
gevarieerd van lengte. Alle routes zijn in twee richtingen 
met gekleurde pijlen bewegwijzerd.

Startpunten bieden parkeergelegenheid en vaak 
openbaar vervoer en horeca. U kunt hier kiezen uit 
minimaal twee gekleurde rondwandelingen. 
Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt hier 
overstappen van de ene op de andere route. 
Routepaaltjes langs de route geven met gekleurde pijlen 
de te volgen richting aan.
Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s & Streekpaden: 
wit-rood, geel-rood) zijn in de bewegwijzering 
opgenomen. De routes zijn op de kaart zwart aangegeven.
Verbindingsroutes worden in de bewegwijzering met 
grijze pijlen aangeduid.
U kunt de LAW’s en verbindingsroutes gebruiken bij het 
combineren van routes. 
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Dit wandelnetwerk is een initiatief van het Recreatieschap West-Friesland 
en is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschap 
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
de provincie Noord-Holland. De inventarisaties zijn uitgevoerd door
Routewerk en Grontmij. Het project is mede mogelijk gemaakt door
�nanciële bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
in West-Friesland en Noord-Kennemerland.


