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POLDER HET GROOTSLAG
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Wandelnetwerk
Westfriesland

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

www.wandelnetwerknoordholland.nl

HOE WERKT HET?

Het netwerk koppelt korte en langere rondwande-
lingen aan elkaar. Alle routes zijn in twee richtin-
gen bewegwijzerd met gekleurde pijlen en keuze-
puntnummers.
• Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

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

• Gekleurde pijlen geven de richting aan. U vindt 
ze op lantaarn-/verkeerspalen of routepaaltjes.

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

• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering 
aan geduid met grijze pijlen.

• Doorgaande routes als Lange-Afstand-Wandel-
paden (LAW), Streekpaden en het Noord-Holland-
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.

• Boerenlandpaden, onverharde paden met over-
stapjes, zijn onderdeel van het wandelnetwerk. 
Stevige wandelschoenen zijn hier aanbevolen. 
Er kan vee rondlopen, houd hier rekening mee. 
Honden zijn op deze paden verboden.

Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij ver-
meld staat dat honden verboden zijn.

LEGENDA

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen  
geadviseerd (geldt ook  
voor boerenlandpaden)

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Museum

Bezienswaardigheid

Startpunt

Toeristisch Overstappunt (TOP) 
met startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute,
doorgaande route

opmaak juli 2019

COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van Recreatieschap Westfriesland, dat tevens zorgdraagt voor de coördinatie van het beheer en het onderhoud van de be-
wegwijzering. De aanleg van dit wandelnetwerk is mede mogelijk gemaakt door  Provincie Noord-Holland. Kijk voor alle startpunten, interessante themaroutes 
en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. Bovendien kunt u een gratis routeapp downloaden in de Apple Store of Google Playstore.
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Wandelnetwerk
Noord-Holland

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

15/3  15/7

15/3  15/7

2,2 km

4,7 km

12,4 km

WELKOM
U staat bij het startpunt van enkele gemarkeer
de rondwandelingen van het wandelnetwerk 
 Westfriesland. Dit wandelnetwerk omvat na vol
tooiing in totaal ruim 600 kilometer aan routes. 

De Weelen ligt aan de lange Kadijk midden in 
 Polder Het Grootslag. De ontginningsdijk zelf is er 
niet meer, maar de Lutjebroekerweel verwijst met 
zijn naam naar een dijkdoorbraak (‘weel’, elders 
‘wiel’ of ‘waal’ is een doorbraakkolk). Het gebied is 
uniek, omdat het een van de laatste stukjes vaar
polder in Het Grootslag is. U kunt u voorstellen 
hoe tuinders hier op hun smalle akkertjes de kost 
verdienden. Met volgeladen dekschuiten ‘kloet
ten’ ze hun kolen en aardappelen door de brede 
sloten naar de veiling. Nu is De Weelen een stukje 
waterrijke natuur van Staatsbosbeheer en Hoog
heemraadschap Hollands Noorderkwartier met 
bosjes en weiden. Het eilandenrijk is geliefd bij 
talloze soorten vogels, zoals eenden, rietvogels 
en veel soorten zangvogels.

•  De Oude Moerroute (blauw) is een ommetje 
rond de Oude Moer. De naam lijkt een verwijzing 
naar de veenwinning, maar als u er een oude 
kaart bij pakt staat daar ‘Oude Meer’. Het meertje 
ontstond na een dijkdoorbraak, net als de Lutje
broekerweel. 

•  Het rondje Lutjebroekerweel (rood) is de parel 
van De Weelen. U wandelt langs de Kadijk en de 
Lutjebroekerweel, over een ruig boerenlandpad 
naar de Gouwweg en vandaar door vaak drassige 
weilanden en over de grasdijk van een nieuwe 
waterberging terug naar het startpunt. 

•  De Oude Gouwroute (zwart) is een stevige tocht 
die De Weelen met Het Streekbos verbindt, via 
de Kadijk en de streekdorpen Bovenkarspel en 
Groote broek. U ziet de polder Het Grootslag van 
vroeger en van nu.

Startpunt De Weelen


