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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 wandelnetwerk wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

 Broedvogelgebied

Hoge wandelschoenen geadviseerd 

Geschikt voor buggy’s

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

Duinroute van PWN, 
Natuurmonumenten 
(met looprichting)

 4,6 km

 9,3 km

Het wandelnetwerk koppelt rondwandelingen van 
circa 2 tot 12 km aan elkaar. De routes zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen.
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms

openbaar vervoer en horeca. U kunt kiezen uit
minimaal twee gekleurde rondwandelingen.

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

•  Gekleurde pijlen die de te volgen richting
aangeven, vindt u op lantaarnpalen, verkeers-
palen of routepaaltjes.

•  Verbindingsroutes worden in de bewegwijze-
ring met grijze pijlen aangeduid.

•  Doorgaande routes als langeafstandspaden,
streekpaden en het Noord-Hollandpad zijn in
de bewegwijzering opgenomen.

•  Boerenlandpaden, onverharde paden met
overstapjes, zijn onderdeel van het netwerk.
Honden zijn er verboden. Houdt u rekening
met vee in de weilanden.

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

     Wandelnetwerk
Regio

Alkmaar

HOE WERKT HET?

WELKOM
U staat aan de start van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk 
Regio Alkmaar. Dit wandelnetwerk bedraagt 
in totaal ruim 500 kilometer.

Vroeger werden Noord en ZuidScharwoude als 
één plaats genoemd: ‘Scorlewald’. De naam ver
wijst naar een bos bij Schoorl, waar de ontginning 
begon. Sinds de 12de eeuw bestaat Scorlewald 
uit twee dorpskernen.

•  De groene route volgt het Kôol pad, ontwikkeld 
door Toerisme Langedijk. De route vertelt over 
de koolteelt die hier vorige eeuw een belangrijke 
inkomstenbron was. U komt langs de oude  
veiling waar de kool werd verhandeld, en langs 
het voormalige spoorlijntje waarover de kolen 
werden vervoerd. Veiling en spoor zijn verdwe
nen, maar de laatste Nederlandse zuurkoolpro
ducent, Kramer Zuurkool, bestaat nog altijd en 
ligt vlak aan deze route. Honden zijn verboden.

•  De blauwe wandelroute gaat door het Rijk  
der Duizend Eilanden. Ooit bestond dit gebied 
uit ruim 15.000 eilandjes, ontstaan door het  
uitbaggeren van veen voor de turfwinning. 
Toen de meeste sloten halverwege de vorige 
eeuw werden gedempt, verdwenen ook de  
eilanden. Alleen in het zuidelijke deel rond de 
Oosterdel plas zijn nog restanten van het oude 
tuinderslandschap terug te vinden. Daar loopt 
deze route doorheen. U wandelt langs sloten, 
vaarten, villa’s en over een graskade langs  
het Kanaal Alkmaar (Omval)Kolhorn. Vanaf  
de Dorpsstraat is de Broeker Veiling te zien,  
de eerste veiling ter wereld (18871973).  
Nu is Museum BroekerVeiling er gehuisvest. 
Honden zijn verboden.

Startpunt NoordScharwoude


