Wandelnetwerk
Westfriesland

6,5 km
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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 Drommedarisroute (blauw) neemt u mee
door het oude stadscentrum. U wandelt langs de
Oude Haven en de bekende Drommedaris, een38
vestingtoren uit de 16e eeuw. Fraai zijn de vele
renaissancegevels en de gevel van het voormali
ge weeshuis aan
de Westerstraat.
De route voert
Station
Bovenkarspel-Grootebroek
ook over de stadswallen van de Boerenhoek en
langs de monumentale Koepoort.
•	Ook tijdens het Rondje Zuiderzeemuseum (geel)
wandelt u over de stadswallen en langs de Drom
medaris en de Koepoort. Bovendien komt u langs
de pittoreske huisjes van het Zuiderzeemuseum
waar u zich kunt onderdompelen in de Zuiderzee
geschiedenis. Bij het Enkhuizerzand loopt u een
stuk langs het water van wat nu IJsselmeer heet.
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De Traanbok

4,8 km

IJsselmeer

WELKOM

Wandelen door Enkhuizen is wandelen door de
Gouden Eeuw. Het stadje kwam in de 17e eeuw tot
grote bloei, vooral door de winstgevende haring
visserij. Overal in het stadscentrum staan nog ge
bouwen die herinneren aan die tijd. Het meest
bekend is de Drommedaris, een vestingtoren uit
1540. Ook uit die tijd zijn het Spuihuisje aan de
Zuiderspui, het voormalige Peperhuis waarin nu
het Zuiderzeemuseum is gevestigd, het stadhuis
aan de Breedstraat, de stadsgevangenis aan Het
Glop, het weeshuis aan de Westerstraat en de Koe
poort aan de westelijke vestingwal. Aan de Buiten
haven liggen tientallen oude vissersboten en
driemasters. Dompel u onder in een stukje Neder
landse historie. En als u er geen genoeg van kunt
krijgen, bezoek dan vooral het Zuiderzeemuseum,
waar u van alles te weten kunt komen over deze
verleden maar niet vergeten tijd.

ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
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www.wandelnetwerknoordholland.nl
LEGENDA

HOE WERKT HET?
Het netwerk koppelt korte en langere rondwandelingen aan elkaar. Alle routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen en keuzepuntnummers.
• 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 rondwandeling en zelf uw route bepalen.

opmaak april 2020

• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering
aangeduid 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 overstapjes, 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 vermeld staat dat honden verboden zijn.
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Lange-Afstand-Wandelpad

Bushalte

Honden verboden

Toeristisch Overstappunt (TOP)
met startpunt

Streekpad

Treinstation

Keuzepunt + nummer

Noord-Hollandpad

Horeca

Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)

Route in netwerk
Verbindingsroute,
doorgaande route

Rustpunt
Museum
Bezienswaardigheid

COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van Recreatieschap Westfriesland, dat tevens zorgdraagt voor de coördinatie van het beheer en het onderhoud van de bewegwijzering. 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.



Wandelnetwerk
Noord-Holland

Hoge wandelschoenen
geadviseerd (geldt ook
voor boerenlandpaden)

