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LEGENDA

HOE WERKT HET?

Startpunt

Lange-Afstand-Wandelpad

Toeristisch Overstappunt (TOP)
met startpunt

Noord-Hollandpad

Keuzepunt + nummer
Route in netwerk
Verbindingsroute,
doorgaande route
COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van het Recreatieschap Twiske-Waterland. De aanleg van dit wandelnetwerk is mede mogelijk gemaakt door de
Provincie Noord-Holland. Het wandelnetwerk wordt beheerd door het Routebureau van Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interes
sante 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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Bushalte

Honden verboden

Treinstation

Verboden toegang
tijdens broedseizoen (zie data)

Horeca
Rustpunt
Museum
Bezienswaardigheid

Hoge wandelschoenen
geadviseerd (geldt ook
voor boerenlandpaden)
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• Verbindingsroutes zijn in de bewegwijzering
aangeduid met grijze pijlen.
• Boerenlandpaden, onverharde paden met over
stapjes, zijn onderdeel van het wandelnetwerk.
Stevige wandelschoenen zijn hier aanbevolen.
Er kan vee lopen, houd hier rekening mee.
Honden zijn verboden op boerenlandpaden.
• Doorgaande routes als Lange-Afstand-Wandel
paden (LAW), Streekpaden en het Noord-Holland
pad zijn in de bewegwijzering opgenomen.
Honden zijn gewoonlijk aangelijnd toegestaan,
tenzij vermeld staat dat honden verboden zijn.
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Het netwerk koppelt korte en langere rondwan
delingen 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 meestal
kiezen uit twee of meer 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.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

• De Tsaar Peterroute (blauw) is een historische
stadswandeling. De route voert langs oude
sluizen, arbeidersbuurtjes en de vroeger zo 48
wervenrijke Hogendijk met het Czaar Peterhuisje.
• Het Rondje Gouw (geel) is een vrij lange rond
wandeling om de Gouw en zijn open veenweide
gebied heen. U loopt langs de groene Westzijde
van Zaandam, over de Noorder IJ- en Zeedijk en
door het sfeervolle dorpslint van Westzaan.
• De verbindingsroute naar Amsterdam Noord
(vanaf keuzepunt 86 aan de Zuiddijk, grijs) gaat
door het Zaanse Vijfhoekpark en over een
verrassend struinpad langs de Noorder IJ-plas.
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Zaandam ontstond als nederzetting aan de uit
monding van de Zaan in het IJ. Na de verwoesting
van dit ‘Saenden’ door de Westfriezen werd het
dorp in 1155 weer opgebouwd aan de oostkant
van de rivier, bij de dam in de Hogendijk. Later
ging men ook weer aan de Westzijde wonen.
Zaandam bloeide op in de 17e eeuw, net als de
rest van de Zaanstreek: het ‘Land van de Duizend
Molens’ verschafte duizenden mensen werk.
Houtzaagmolens schaafden planken voor tien
tallen scheepswerven in de Binnenzaan en de
Voorzaan. Rond 1700, toen de scheepsbouw zijn
hoogtepunt bereikte, liepen hier 100 tot 150 zee
waardige boten van stapel. Niet voor niets kwam
tsaar Peter de Grote hier in 1697 en 1717 de kunst
afkijken. Na een periode van stagnatie en verval
begonnen de Zaanoevers tussen 1875 en 1940 aan
hun Tweede Industriële Revolutie; ook Zaandam
kwam toen onder stoom en elektra.
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U staat bij het startpunt van enkele gemarkeerde
rondwandelingen van het wandelnetwerk Laag
Holland, dat ruim 600 kilometer aan paden omvat.
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