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Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door de  
Provincie Noord-Holland. Het netwerk wordt beheerd door het Routebureau van Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante  
themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl. De routeapp is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

LEGENDA

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Noord-Hollandpad

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Verboden toegang  
tijdens broedseizoen (zie data)

Hoge wandelschoenen geadviseerd 
(geldt ook voor boerenlandpaden) 

Geschikt voor buggy’s

 4,1 km

 9,4 km

     Wandelnetwerk
Kop van 

Noord-Holland 

Het netwerk koppelt korte en langere ‘ommetjes’ 
aan elkaar. De 115 routes in de Kop zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen  
en keuzepuntnummers. 
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

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

•  Gekleurde pijlen voor de looprichting vindt je 
op lantaarn- en verkeerspalen of routepaaltjes.

•  Keuzepunten zijn genummerd (01-99). Je kunt 
hier overstappen van het ene op het andere  
ommetje en zelf je route bepalen. 

•  Verbindingsroutes zijn met grijze pijlen aan-
geduid.

•  Doorgaande routes als LAW’s (Lange-Afstand- 
Wan delpaden) en het Noord-Hollandpad zijn in  
de bewegwijzering opgenomen met hun eigen 
markering. 

•  Boerenlandpaden en andere onverharde paden 
zijn onderdeel van het netwerk. Stevige wandel-
schoenen aanbevolen! Houd rekening met vee 
in de weilanden.

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

HOE WERKT HET?

WELKOM
Je staat op het startpunt van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk in de 
Kop van Noord-Holland. Dit netwerk omvat ruim 
770 kilometer aan routes.

Hoewel de marinewerf ‘Willemsoord’ heet, was het 
eigenlijk niet koning Willem I, maar Napoleon die 
de opdracht gaf voor de bouw ervan. ‘Napo leons-
oord’ zou dus beter passen. De Franse keizer was  
tijdens zijn bezoek in 1811 nogal onder de indruk 
van de strategische ligging langs het Mars diep.  
Hij besloot om van Den Helder een ‘Gibral tar du 
Nord’ te maken. Goed verdedigd met een reeks  
forten en batterijen: niet alleen aan de zeezijde 
maar ook aan de landzijde. Waterbouw kun dig  
in genieur Jan Blanken kreeg opdracht om het ge -
heel te ontwerpen. Al in 1812 werd gestart met  
het werk en na de val van Napo leon werd het werk 
door Willem I voortgezet. Resultaat: een uitgestrek te 
werf met een enorm ‘nat’ dok, twee droogdokken, 
magazijnen en werkplaatsen. De marine is in de  
jaren 1990 verhuisd naar de oostzijde van het 
Nieuwe  diep. De gemeente heeft vervolgens het 
vervallen Willemsoord overgenomen, opgeknapt en 
aangepast voor het huidige gebruik. Op het uitge-
strekte terrein zijn onder meer het Marine  mu se um, 
schouwburg De Kam panje en het Nationaal  
Redd ingmuseum Dorus Rijkers gevestigd.

•  De rode Willemsoordroute verkent de zuidwest-
kant van de voormalige marinewerf, de Koop-
vaardershaven en twee stellingforten:  Dirskz. 
Admiraal en Westoever. De route gaat ook langs 
het Noordhollands Kanaal en het treinstation. 

•  De blauwe Marsdieproute brengt je aan de 
noordkant van Willemsoord, bij de zeedijk, de 
binnenstad en het treinstation.

Startpunt Willemsoord


