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Wandelnetwerk
MiddenKennemerland

U staat aan de start van enkele gemarkeerde
rondwandelingen van het wandelnetwerk
Midden-Kennermerland. Dit wandelnetwerk
bedraagt bijna 200 kilometer.
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•	De rode route loopt door de Breesaap, dat vóór
de aanleg van het Noordzeekanaal (rond 1870)
en de komst van de Hoogovens (1918) uit een
uitgestrekte duinvallei bestond. Een deel van
Breesaap valt tegenwoordig onder Tata Steel
(voorheen Hoogovens). Onder de rook van
Tata Steel wandelt u over een oude dorpsweg
door het oude Beverwijk, over schelpenpaadjes
en langs duinmeertjes, die in 2011 zijn aangelegd als compensatie voor de aanleg van de
Westelijke Randweg.
•	De blauwe route naar Station Beverwijk komt
langs twee 17de-eeuwse landhuizen:
Akerendam en Scheybeeck. Huize Scheybeeck
fungeert als trouwlocatie; Akerendam is alleen
tijdens excursies toegankelijk.
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WELKOM

De naam ‘Westerhout’ herinnert aan het voor
malige Beverwijkse landgoed. Vlak bij het startpunt, aan het Westerhoutplein, staat het in
neo-Hollandse renaissancestijl opgetrokken Huis
Westerhout. De burgemeester van Beverwijk,
destijds eigenaar van het landgoed, liet het in
1897 bouwen. Nu is Restaurant Westerhout er
gehuisvest. Ertegenover, in het voormalige raadhuis van Wijk aan Zee, ligt Museum Kennemer
land dat een collectie historische voorwerpen
uit het Midden-Kennemerland tentoonstelt.

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
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www.wandelnetwerknoordholland.nl
HOE WERKT HET?
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.
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•	
Verbindingsroutes worden in de bewegwijzering 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.
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opmaak juli 2015

Startpunt

Lange-Afstand-Wandelpad

Bushalte

Keuzepunt + nummer

Streekpad

Treinstation

Broedvogelgebied

Route in netwerk

Noord-Hollandpad

Horeca

Hoge wandelschoenen geadviseerd

Verbindingsroute,
doorgaande route

Duinroute van PWN,
Natuurmonumenten
(met looprichting)

Rustpunt

Geschikt voor buggy’s

Bezienswaardigheid

COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. 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.

Honden verboden

