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Dwars door  
de provincie

Noord-Hollandpad

Z
e aarzelt, al vijf minuten. Zal ik 
wel, of toch maar niet? Voetje 
voor voetje is ‘Bertha 3’ dich-
terbij gekomen; haar nieuwsgie-
righeid wint het van haar angst. 
Wat moet die lange tweevoeter 

aan de andere kant van het hek van me? En 
opeens krijg ik een natte neus tegen mijn 
hand geduwd. We hebben contact!
Dit soort ontmoetingen heb je vrijwel ieder 
uur als je wandelt door de binnenlanden 
van Noord-Holland. Een reiger die onver-
stoorbaar staat toe te kijken, schapen die 
niet van plan zijn opzij te gaan, een paard 
dat dolgraag geaaid wil worden. En dan 
hebben we het nog niet eens over de men-
sen gehad … 

Eilandspolder
Onze driedaagse wandeltocht begint in 
Driehuizen, zo’n typisch Noord-Hollands 
dorp, met fraaie ‘Zaanse’ huisjes, omringd 
door water en in dit geval ook nog eens 
voorzien van een café waar je met koffie en 
taart een stevige basis kunt leggen voor de 
komende 22 kilometer. Driehuizen ligt op 
de rand van De Schermer en de Eilands-
polder, twee totaal verschillende polders. 
De Schermer, met zijn kaarsrechte wegen, 
keurig verkavelde velden en strakke vaarten 
steekt haast zakelijk af tegen de grillige wei-
des en slootjes van de Eilandspolder. Ooit 
leefde men hier van kleinschalige landbouw 
en visvangst, toen de omgeving nog niet 
was ingepolderd. De Schermer werd in de 

zeventiende eeuw drooggelegd, maar de 
Eilandspolder bleef nat. Nu is het water-
rijke gebied in gebruik als beschermd gras- 
en hooiland en is in trek bij water- en 
 weidevogels. We zien een paar langbenige 
grutto’s, die behendig wegrennen zodra ze 
ons in het oog krijgen. Dat wordt even geen 
ontmoeting.

Meren
Bij de rand van Akersloot bereiken we de 
oever van het Alkmaardermeer, dat samen 
met het Uitgeestermeer een waterplas van 
formaat vormt. Hier krijg je een aardige 
indruk van hoe Noord-Holland eruit moet 
hebben gezien voordat een groot deel werd 
ingepolderd. De watervlakte weerkaatst een 
flauw zonnetje dat door de wolken pro-
beert heen te prikken. De Oude Knecht en 
de Dorregeester – beide graanmolens – 
leveren een oer-Hollands plaatje op. Tussen 
Akersloot en Uitgeest ligt een netwerk van 
wandelpaden, waar we ongestoord kunnen 
genieten van het Noord-Hollandgevoel. 
Dat delen we met een paar andere wande-
laars, sommige met rugzak en stevige 

Het is misschien niet het bekendste pad van de provincie, 
maar het brengt je wel op de mooiste plekjes in het 
binnenland. Impressie van ‘drie dagen binnenland’ op  
het Noord-Hollandpad, tussen Driehuizen en Ouderkerk 
aan de Amstel.

Noord-Holland is een mekka voor de ware wandelliefhebber. Te voet ontdek 
je zoveel meer van deze toch al zo mooie provincie! Zelfs wie in het Noord-
Hollandse is geboren en getogen, kan zich elke wandeling weer verheugen op 
nieuwe ontdekkingen.

Laat je leiden langs pittoreske dorpen, 
prachtige polders en woeste duinen. 
Geniet van het landschap langs sloten, 
plassen en Noordzee. Doorkruis de vele 
recreatie- en natuurgebieden die wij rijk 
zijn. En terwijl jij je laat inspireren door 
deze special en straks kilometers maakt, 
denken wij na over nóg meer wandel-
mogelijkheden in Noord-Holland.
Dit magazine wordt je aangeboden door 
verschillende samenwerkingsverbanden 
van provincie en gemeenten over wiens 
grond de wandelingen voeren. Recreatie 
Noord-Holland is verantwoordelijk voor 
ontwikkeling, aanleg en beheer van deze 
routes. Daarnaast verzorgt  Recreatie 
Noord-Holland diverse andere route-
structuren, zoals fiets,- ruiter-, en  
kanoroutes in de provincie, het sloepen-
netwerk Laag-Holland en het Wandel -
netwerk Noord-Holland. Bovendien  
adviseert Recreatie Noord-Holland 
 provincie en gemeenten over hoe zij  
de groene ruimte het beste kunnen 
inrichten.
Het resultaat is voor ons allemaal: de 
Noord-Hollandse recreatiegebieden zijn 
immers onze gemeenschappelijke ach-
tertuin. Wij hopen dan ook van harte dat 
de wandelingen in dit magazine je inspi-
reren om deze achtertuin te ontdekken. 
Want of het nu december, april of okto-
ber is: voor een goede wandeling is het 
altijd het juiste seizoen. Geniet ervan!

Welkom wandelaar!

INHOUD
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Voor dit artikel liepen wij drie etappes van het Noord-Hollandpad, dat in 

totaal 270 kilometer langs is.

•  Etappe 8: Driehuizen – Krommenie, 22 km

•  Etappe 9: Krommenie – Halfweg, 25 km

•  Etappe 10: Halfweg – Ouderkerk aan de Amstel, 22 km

De etappes zijn beschreven in de 

bekroonde gids Noord-Hollandpad – 

Van Texel naar Het Gooi, Vladimir Mars, 

Uitgeverij Open Kaart, 2e druk ISBN 

9789075437461. Deze is voor € 13,95  

te bestellen in de boekhandel, via  

www.noordhollandpad.nl en  

uitgeverij@openkaart.nl

Openbaar vervoer

Start- en eindpunten van de etappes zijn 

per openbaar vervoer bereikbaar; alleen 

Driehuizen heeft geen bushalte. Alterna-

tief is om in Schermerhorn te beginnen, 

waarmee de eerste etappe circa 5 km 

langer wordt. Of te starten in Akersloot  

(6 km korter). Wij lieten ons afzetten in 

Driehuizen.

Horeca

Langs de drie beschreven etappes vind je verschillende gelegenheden om 

iets te eten of drinken. Houd er wel rekening mee dat die tussen oktober 

en april niet altijd geopend zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE

schoeisel, andere met een hondje en een 
paar zondagse stappers; ook de inwoners 
van Akersloot weten het wandelpad te 
waarderen. 

Stelling van Amsterdam
Na Uitgeest is het nog zo’n 7,5 kilometer 
wandelen, deels langs de Crommenije, om 
ons eindpunt voor vandaag te bereiken, het 
NS-station Krommenie-Assendelft. Daar 
worden we de volgende dag ontvangen met 
een stralend zonnetje dat de bomen voor 
het station laat glinsteren. Al snel lopen we 
langs een paar van de 42 forten en kruitka-
mers van de Stelling van Amsterdam het 
boerenland weer in. Die forten hebben 
inmiddels bijna allemaal een nieuwe 
bestemming gekregen, van oorlogs- en 
luchtvaartmuseumpje tot poppodium. We 
volgen de lange en stille Noorder IJ- en 
Zeedijk, ooit gelegen aan het water, tot we 
uitkomen bij het pontje bij Buitenhuizen 
dat ons over het Noordzeekanaal zet.

Vette hap
In één klap zijn we terug in de bewoonde 
wereld. Na uren stilte en rust varen we 
samen met fietsers, auto’s en een motorrij-
der naar de overkant, waar een snackbar-

plus op ons ligt te wachten. De frituurgeur 
lokt en we bezondigen ons aan een broodje 
kroket. Een mevrouw met ‘haar op zolder’ 
zit met man en hondje binnen en becom-
mentarieert elke bestelling, terwijl ze 
ondertussen haar perfect gelakte nagels 
inspecteert. Welkom aan de Amsterdamse 
kant van het Noordzeekanaal!
Na de vette hap stappen we recreatiegebied 
Spaarnwoude in. Dat is vooral bekend van 
zijn parkachtige landschap, waar regelmatig 
activiteiten en concerten worden georgani-
seerd. Maar Spaarnwoude is meer: de oost-
kant bestaat grotendeels uit polderland-
schap, waar we binnen de kortste keren 
tussen manshoge rietkragen door lopen, 
opnieuw een ideale plek om weide- en 
watervogels te spotten. Tussen de schapen 
lopen we met uitzicht op de uitgestrekte 
polders. 
De eerste tekenen van de bewoonde wereld 
dienen zich aan, in de vorm van een golf-
baan en volkstuintjes. Tevreden bereiken 
we – met vandaag 25 kilometer in de 
benen! – het station van Halfweg. 

Vroeg
De volgende dag lopen we door Halfweg, 
waar op zondagochtend bar weinig te bele-

ven valt. We zijn zelfs te vroeg voor een kop 
koffie in de lokale dorpskroeg en al snel 
lopen we langs de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer polder het dorp uit, rich-
ting de rand van Osdorp en Badhoevedorp. 
We slingeren een stukje door het Lutke-
meerpark, waar een paar hondjes tegen de 
instructies in los rondrennen, terwijl hun 
slaperig ogende baasje druk in de weer is 
op zijn telefoonscherm. Zonde om hier niet 
om je heen te kijken, want dit is een van de 
mooiste stukjes van wat wel de Tuinen van 
West wordt genoemd, het landelijk gebied 
rond de westelijke woonwijken van Amster-
dam. 

Stadse drukte
De stad begint te ontwaken en naarmate 
we vorderen, komt er steeds meer volk op 
de been. Bij Sloten nemen we een kijkje bij 
de Rembrandtmolen, waar ook het kuipe-
rijmuseum gevestigd is. Ondanks het glim-
mende standbeeld buiten, blijft het gissen 
naar de relatie tussen de beroemde schilder 
en deze molen. Maar vooruit, Rembrandt 
was een molenaarszoon en zijn naam is 
waarschijnlijk een goed middel om meer 
toeristen hier naartoe te trekken.
Dan trekken we richting de Nieuwe Meer. 

Dat was ooit een smal meertje en onder-
deel van het stelsel van waterwegen aan de 
zuidwestkant van de stad. Door verdere 
afgraving voor zand is het een grote, open 
plas geworden waar gezwommen, gezeild 
en gesurft wordt. Met horeca, een jachtha-
ventje en in de zomer een voetgangers- en 
fietspontje naar de overkant is het een 
recreatieterrein van formaat. Wij volgen het 
pad langs de oevers en krijgen zicht op de 
kantoren van de Amsterdamse Zuidas. 
De drukte van de stad is hier niet ver weg 
en toch fluiten de vogels aan alle kanten en 
groeit en bloeit er nog van alles in de park-
achtige omgeving. Hippe joggers, jonge 
gezinnen met kinderen in een bakfiets en 
katterige studenten, dit is Amsterdam in 
optima forma.

De rust in
We laten de drukte van het Amsterdamse 
Bos weer achter ons en lopen door het 
voormalige Arboretum van de Vrije Univer-
siteit door Amstelveen. Ooit werden hier 
allerlei exotische bomen en struiken aange-
plant ter bestudering. Toen dat niet langer 
nodig was, is het terrein overgedragen aan 
de gemeente Amstelveen, dat het nu als 
park beheert. Het is een groene long in de 

stad, waarlangs je zo het weidegebied van 
groengebied Amstelland in loopt. Daar zijn 
we blij mee, want hoe leuk al die stadse 
drukte ook kan zijn, in ons hart gaan we 
toch voor de rust en stilte. Wandelend kom 
je die op de meest onverwachte plekken 
tegen, ook in de polder tussen Amstelveen 
en Ouderkerk aan de Amstel. Schaapjes 
knabbelen gras in de weide, een groep 
witte ganzen dribbelt van het hek weg als 
we dichterbij komen. Langs de Amstel lig-
gen bootjes, de meeste met een bescher-
mend zeil afgedekt. Een blauwe reiger staat 
onverstoorbaar op één poot boven op een 
boot en verblikt of verbloost niet als we 
hem op de foto willen zetten. 

Eindbestemming Ouderkerk
Het zonnetje staat inmiddels laag als we 
langs een paar knappe buitenhuizen aan de 
rivier het dorp Ouderkerk aan de Amstel 
binnen lopen. Dat is niet alleen een mooi, 

oud dorp, het heeft ook een rijke geschie-
denis. Een van de bekendste bezienswaar-
digheden is de Joodse begraafplaats Beth 
Haim. De Portugees-Joodse gemeenschap 
speelde een belangrijke rol in de Gouden 
Eeuw. In 1614 kregen zij van de gemeente 
Amsterdam toestemming om een stuk 
grond te kopen in Ouderkerk voor een 
eigen begraafplaats. Nu is er nog een aantal 
monumentale gebeeldhouwde grafstenen te 
bewonderen. De stenen van de meeste 
‘gewone’ graven zijn inmiddels weggezakt 
in de veenachtige ondergrond, waardoor 
het lastig is om te bepalen hoeveel graven 
er precies zijn. Naar schatting zijn hier zo’n 
tienduizend mensen begraven.
Na dit laatste culturele uitstapje gaan we 
op zoek naar een plek om de vermoeide 
benen te laten rusten en de innerlijke mens 
te versterken. Horeca genoeg hier, gelegen 
in het historische hart, met zicht op de 
Amstel. Morgen de volgende etappe?  

De Rembrandtmolen bij Sloten, Amsterdam.

De Amsterdamse Zuidas, gezien vanaf de Nieuwe Meer

Onverstoorbare reiger

Aan routes en markering geen 

gebrek

Dikke rietkragen in het Lutkemeerpark

Kruitmagazijn bij den Steenenpaal, onderdeel van  

de Stelling van Amsterdam
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Van veen en 
vergezichten 

De Purmerlandroute

rondom de kerk. Vandaag de dag wonen 
hier nog maar een paar honderd mensen, 
maar ooit was Purmerland van grote eco-
nomische betekenis. De man die zo promi-
nent links vooraan op de Nachtwacht van 
Rembrandt staat is niemand minder dan 
kapitein Frans Banning Cocq, toenmalig 
burgemeester van Amsterdam én Heer van 
Purmerland en Ilpendam. In de Gouden 
Eeuw stond dit gebied bekend als de 
graanschuur van Amsterdam: de grond was 
door het ontwateren van het veen buitenge-
woon vruchtbaar geworden. Nadeel was 
dat door dit ontwateren het veen in de loop 
van de tijd zo sterk inklonk, dat het land op 
het laagwater niveau van de Zuiderzee 
kwam te liggen en dus onbruikbaar werd. 
Overstromingen waren het gevolg, waarna 
de mensen noordwaarts trokken naar hoger 
gelegen gebieden. Dat was het begin van de 
ontwikkeling van de stad Purmerend. 
Tegenwoordig is het Purmerland wederom 
in trek bij stedelingen. Fortuinlijke Amster-
dammers hebben wel wat over voor een 
van die prachtige landelijke huizen, die in 
de plaats van de vroegere kleine huisjes zijn 
gekomen. 

Baantje zwemmen
Langs de sportvelden en over de rustige 
weg lopen we recht op het Noordhollands 
Kanaal af. Dan volgt andermaal een lange, 
kaarsrechte autoluwe weg aan de westzijde 

ij beginnen de wande-
ling bij startpunt 15 
(Twiske Speelsloot) in 
het populaire recreatie-
gebied Het Twiske. De 
groene pijltjes volgend 

laten we de aldaar opgerichte speeltuin 
vlug achter ons en verlaten het gebied 
noordwaarts. Rietmoeras wordt vervangen 
door uitgestrekte weilanden en graslanden. 
Aan de overkant van de sloot heffen koeien 
hun kop: wie komt daar zomaar hun rus-
tige zondagmiddag verstoren? Even ver-

derop zijn het de schapen die een voor een 
opstaan, hun vragende ogen op ons gericht. 
Het biedt een komische aanblik, al die sta-
rende beesten. Door het boerenlandschap 
lopen we verder, richting de spoorlijn tus-
sen Hoorn en Zaanstad. Kaarsrecht is het 
verharde pad langs het spoor. Nu en dan 
dendert er een trein voorbij. Soms een 
sprinter, dan weer een sneltrein. Fietsers 
passeren ons met de regelmaat van de klok. 
Rechts een schier oneindig uitzicht op de 
polders, met heel in de verte de kerktoren 
van het dorp Purmerland. 

Voordat wij het dorp bereiken, is daar eerst 
een boerenlandpad te bedwingen. Een wel-
kome afwisseling na de rechte, geasfal-
teerde paden. Ditmaal is het stappen in de 
koeienpoep geblazen, wegglijden in de 
modder, klimmen over hekjes met trappe-
tjes, koekeloerende koeien passeren, scha-
pen rap weg zien rennen – ondanks onze 
pogingen om hun territorium zo discreet 
mogelijk te betreden. Lang mag dit mooie 
avontuur echter niet duren. Een aantal 
hekjes en slootjes verder, en we lopen zo 
Purmerland in. 

Beroemde kapitein
Purmerland is een typisch lintdorp, zoals je 
die vaak in veengebieden ziet. Langgerekt 
langs een rechte weg, met in het noorden 
een bescheiden cumulatie van huizen 

W

Koekeloerende schaapjes en nieuwsgierige koeien: je 
komt ze regelmatig tegen tijdens de wandeling door 
het veenweidelandschap rondom het dorp Purmerland. 
De dertien kilometer lange Purmerlandroute is een echte 
rechttoe rechtaan wandeling. Kaarsrechte paden en 
weidse vergezichten voeren er de boventoon. Hollands 
glorie op z'n best. 

Tekst & foto’s Monique van Gaal

Zicht op Ilpendam

Als wandelaar geniet je pas echt op Noord-Hollandse bodem!
Al ruim 2.000 kilometer aan wandelroutes voeren door mooie 
landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenland-
paden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties.  
En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd.  
Er valt nog zoveel te ontdekken in het prachtige Noord-Holland!

Hoe werkt het wandelnetwerk? 
Direct beginnen met wandelen, zonder voorbereiding. Dat kan, 
want het Wandelnetwerk Noord-Holland heeft ruim 150 startpun-
ten. Bij elk punt vind je een informatiebord met de mooiste 
wandelroutes in directe omgeving, die voor jou zijn geselec-
teerd. De startpunten zijn goed bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer. Vaak vind je gezellige horeca in de buurt.  
De verschillende routes variëren in lengte van 2 tot 12 kilometer. 
Onderweg volg je de gekleurde routepijlen. 

Wandel je liever een langere afstand? 
In de routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl kun 
je eenvoudig je eigen route samenstellen en eindeloze combina-
ties maken. Bovendien kun je ook kiezen voor een wandeling 
met de hond en over trajecten lopen waar honden (deels) los 
mogen. Of je kiest eenvoudig de onverharde paden uit. Onder-
weg volg je de genummerde keuzepunten. 

Wandelkaarten, historische verhalen en meer
Een compleet overzicht van alle routekaarten voor print en  
gps is op onze website te vinden. Naast de routebeschrijvin- 
gen worden ook veel historische verhalen gedeeld en interes-
sante locaties vermeld. Dit maakt jouw wandelervaring nog 
leuker!

De gratis app is een handige manier om de door jou gekozen 
routekaarten altijd op zak te hebben. En als wandelaar kun je 
ons helpen om het wandelnetwerk te verbeteren:
•   Eventuele problemen of foutjes in de routemarkering die je 

tegenkomt, kun je aan ons doorgeven. Zo help je ons het 
wandelnetwerk in goede conditie te houden.

•   Deel leuke wandelervaringen en foto's via deze website. En 
beoordeel de routes die je hebt gelopen. Zo maken we samen 
het wandelnetwerk nog aantrekkelijker!

•   Ook kun je je aanmelden als WandelVriend, waarbij je het 
wandelnetwerk niet alleen financieel steunt, maar ook zelf als 
eerste de nieuwste routes krijgt toegestuurd.

•  Heb je nog meer ideeën? Laat het ons weten!

Voor wandeltips en inspiratie!

We verlaten Het Twiske noordwaarts 

Even verderop zijn het de schapen die een voor een opstaan 

De groene 

Purmerlandroute 

verkent het open 

Purmerland

www.wandelnetwerknoordholland.nl
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Geestmerambacht

Groene oase aan  
de rand van de stad

De groene Purmerlandroute (13 km) 

verkent het open Purmerland van de 

noordkant van Het Twiske tot in 

Groengebied Purmerland ten zuiden 

van de wijk Purmerend Weidevenne. 

Geschikt startpunt is keuzepunt 15 bij 

Twiske Speelsloot; hier is volop 

parkeergelegenheid (€ 3,50 voor de 

eerste 3 uren, € 6 langer dan 3 uur). 

Ook kan men bij keuzepunt 18 in  

het dorp Purmerland beginnen met 

wandelen. Behalve de Purmerland-

route starten hier nog twee wandel-

routes: de rode Weidevenneroute 

(5,5 km) en de blauwe Wijde Wormer-

route (13 km). Ook in het centrum van 

Ilpendam bevindt zich een startpunt 

(keuzepunt 10).

PRAKTISCHE INFORMATIE

Er wordt vandaag gefietst, geskatet, gewandeld, 
paardgereden en gezwommen. Dat laatste dan wel  
door een paar honden, want op deze herfstdag is het  
voor de zwembroek toch wel wat fris. Geestmerambacht,  
het recreatiebied aan de noordkant van Alkmaar,  
is populair voor in- en ontspanning buitenshuis,  
ook bij wandelaars. 

oit werd dit gebied in de 
volksmond het Rijk der 
Duizend Eilanden 
genoemd. Er is een logische 
verklaring voor deze sprook-
jesachtige naam. De boeren 

die hier rond 1800 werkten, baggerden 
vruchtbare klei uit de sloten voor de land-
bouw op de arme grond. Daarop werd van 
alles verbouwd, met name kool, in allerlei 
soorten en smaken. De sloten werden door 
dat baggeren steeds breder en veel kavels 
waren alleen nog maar per boot bereikbaar. 
Eilanden dus. Pas in de jaren zestig van de 
vorige eeuw is daar door ruilverkaveling en 
herinrichting een eind aan gekomen. Slo-
ten werden gedempt en naast de Kleimeer-
polder werd een fikse put voor zandwin-
ning gegraven. Met dat zand is een groot 
deel van de noordelijke nieuwbouwwijken 
van Alkmaar gebouwd.

Water en vogels
Van de oorspronkelijke eilanden is dan wel-
iswaar niet veel meer zichtbaar, maar nog 

altijd speelt water een belangrijke rol in het 
natuurgebied Kleimeer. Sloten en stroom-
pjes met manshoge rietkragen onderbreken 
de velden en vormen zo de biotoop van 
veel watervogels. Zo schijnt onder andere 
de roerdomp zich hier op te houden. Roer-
dompen broeden in waterrijke gebieden die 
rijk zijn aan stevig, oud waterriet. Zoals 
hier dus, onder de rook van Alkmaar. Wij 
moeten het vandaag doen met meeuwen, 
meerkoeten en een blauwe reiger. Plus een 
handjevol kieviten die zich hebben verza-
meld in een veldje. Waarschijnlijk om de 
reis naar het zuiden voor te bereiden zodra 
de nachtvorst toeslaat.

Bramentijd
We slingeren over de grasdijken door het 
natuurgebied Kleimeer, dat door Staatsbos-
beheer wordt beheerd. We gluren in de slo-
ten en riet kragen, genieten van wat late 
herfstbloeiers en verbazen ons over de 
braamstruiken die dankzij de extreem lange 
nazomer opnieuw bloeien en vruchtbegin-
sels vormen. Als de opwarming van de aarde 

O

ervan. Rechts van ons riante boerderijen en 
een weids uitzicht op weilanden vol koeien 
en schapen. “Niets zonder Gods zegen” valt 
er op de gevel van een antieke boerderij te 
lezen: een herinnering aan vroeger of zijn 
de dorpsbewoners ook nu nog zo godvruch-
tig? Links het kanaal, met nu en dan een 
voorbijvarend bootje. In warmere maanden 
nodigt een onverwacht zwemtrappetje de 
fervente zwemmer uit voor een baantje in 
het minder uitnodigende kanaalwater. 
We naderen de puntige kerktoren van 
Ilpendam, het dorpje aan de overzijde van 
het kanaal. De kabelpont staat op het punt 
te vertrekken, een gebeuren dat garant 
staat voor een minuutje kijkplezier. Dan 
keren we westwaarts, het veenweideland-
schap weer in, over het dwarspad van 
Ilpendam naar Den Ilp. Het is aangenaam 
lopen over dit bochtige, verharde pad in het 
waterrijke gebied. Bruggetjes hier en daar 
bieden weer een ander perspectief, maar 
het weidse karakter continueert. Een waar 
eldorado voor watervogels. Ook de fietser 
heeft hier zijn heil gevonden, maar wande-
laars kom ik nog nauwelijks tegen. Weldra 
steken we de weg tussen Den Ilp en Pur-
merland over en lopen zo Het Twiske in. 
Het is deze weg die wij nu per auto (tja, 
een wandelaar mag zo nu en dan ook eens 
smokkelen) afleggen richting Purmerland, 
om in het pal in het Groengebied Purmer-
land gelegen restaurant De Boffert lekker 
te genieten van die welverdiende pannen-
koek! 

Tekst Paul van Bodengraven Beeld Marco Barten

Op pad langs grasdijken en rietkragen

doorzet, kunnen we kennelijk het hele jaar 
bramen eten van eigen bodem. Tenminste, 
als het snackende gevogelte ervan afblijft. 
We zien een merel die vaardig tussen de ste-
kels door hipt en nog wat late vruchten van 
de struik trekt. De polder is een kwetsbaar 
gebied en een aantal paden is dan ook afge-
sloten. Als wandelaar loop je feitelijk langs 
de rand om te genieten van de rust en stilte.Rechts van ons riante boerderijen

In de verte de kerktoren van het dorp Purmerland

De kabelpont staat op het punt te vertrekken

Park van Luna

Rondom de Heerhugowaardse wijk 

Stad van de Zon ligt het recreatie-

gebied Park van Luna, een uitgelezen 

wandelgebied. Het Huygendijkbos 

zorgt voor veel wandelplezier. Al wan-

delend door het Labyrint zie je een 

duurzaam en ingenieus ontworpen 

waterzuiveringssysteem dat bestaat uit 

een lint van waterplanten dat voor de 

zwemmers een belangrijke taak vervult. 

Het Park van Luna is een heerlijk 

leefgebied voor veel dieren: kikkers, 

snaterende krakeenden en met een 

beetje geluk zie je een ijsvogel.

Wandeltip: bezoek ook het voormalige 

negentiende-eeuwse gemaal aan de 

Ringvaart, waar nu het Poldermuseum 

is gehuisvest. Het museum vertelt over 

de droogmaking van de Grote Waert in 

1631.

Meer weten? www.parkvanluna.nl
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Hoe er te komen?

Geestmerambacht ligt aan de noord-

kant van Alkmaar. Koedijk is met 

stadsbus 2 vanaf NS-station Alkmaar 

bereikbaar. Stap uit bij bushalte 

Rietschoot en wandel in 3 minuten naar 

De Landman. Aan De Landman is ook 

een parkeerplaats.

Wandelen

Een informatiebord toont de wandelmo-

gelijkheden. Wij liepen de paarse route 

van 6,2 km.

Horeca

Op de beschreven route is geen 

horeca.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Koffie bij Kaatje
Voor koffie, taart en een broodje

trekken van de naderende kou en gewoon 
hun groene tooi nog dragen.

Tussen kolen
Vanuit Koedijk, een gehuchtje dat in de 
jaren zestig aan Alkmaar vast kwam te zit-
ten, loop je gemakkelijk via een wandelpad 
tussen de akkers door naar het natuurge-
bied en de waterplas. Buurtbewoners van 
Koedijk maken daar ook vandaag gebruik 
van, in de hoop nog wat stralen van de 
najaarszon op te vangen. Vergezeld door 
kinderen en honden maken ze hun rondje. 
Ook wij zijn gestart in Koedijk en lopen na 
zo’n zes kilometer weer die kant op. Nog 
altijd wordt hier kool geteeld. Het veld 
naast ons krijgt een paarse gloed in de 
avondzon. We zien een verdwaalde witte 
kool die vanuit de naburige akker tussen al 
die paars-rode broeders terecht is geko-
men. Het zijn juist die kleine details die een 
wandeling door dit gevarieerde gebied zo 
leuk maken. Wie wandelt, ziet meer!  

Ruimte voor recreanten
De waterplas in de voormalige zandafgra-
ving is duidelijk meer ingericht op recre-
atie, met strandjes, een steiger voor surfers 
en een aantal bankjes op zonnige plekken. 
Perfect geschikt voor een korte pauze, als 
ze tenminste niet zoals vandaag al allemaal 
‘ingepikt’ zijn door andere wandelaars en 
fietsers. We zien en horen een groepje krij-
sende meeuwen vechten om een afgedre-
ven broodkorst, opgejaagd door twee gol-
den retrievers die al even enthousiast in het 
water rondspetteren. Het leven is goed op 
deze warme middag.
Rond de waterplas groeien inmiddels flinke 
bomen en struiken. Die bieden een prach-
tig kleurenpalet in het bleke najaarszonne-
tje. Van wilg tot eik tot kornoelje, elke soort 
treedt op zijn eigen manier de winter tege-
moet. Vandaag bieden ze samen een bonte 
schakering van herfstkleuren die varieert 
van lichtgeel tot donkerrood, afgewisseld 
door bomen die zich vooralsnog niks aan-

Prima wandelinfrastructuur

De middagzon kleurt de bomen en struiken

Ben je klaar voor een  
nieuwe uitdaging? 

Wandelnetwerk Noord-Holland breidt 

zich steeds verder uit. In de Kop van 

Noord-Holland kun je binnenkort 

eindeloos wandelen!

Het nieuwe netwerk in de regio neemt 

je mee op West-Friese en Hollandse 

bodem. Via nieuwe trekpontjes en 

wandelbruggen steek je watergangen 

over. Wat dacht je van: Vikingeiland 

Wieringen, de Stelling van Den Helder, 

Schagen, het Dijkgatbos, de Nollen van 

Abbestede (bij Callantsoog), de 

Westfriese Omringdijk bij Valkkoog en 

de verrassende boerenlandpaden in de 

Wieringermeerpolder? 

In totaal 115 ommetjes, goed voor ruim 

770 kilometer wandelplezier in de 

gemeenten Schagen, Hollands Kroon 

en Den Helder. Gloednieuwe en 

bestaande wandelpaden worden aan 

elkaar geknoopt, compleet met 46 

startpunten. Het geheel is in april 2017 

klaar. In Schagen zijn 18 startpunten al 

gerealiseerd, dus je kunt meteen 

beginnen!

Tip: loop de routes met gps, de gratis 

app of print een routekaartje uit op 

www.wandelnetwerknoordholland.nl

Koffie bij Kaatje is gezellig en huise-
lijk. Gelegen in Halfweg, met aan  
de ene kant het recreatiegebied 
Spaarnwoude en aan de andere kant 
het veelbesproken Sugar City. 

Een lekker kopje koffie in de morgen,  
is een dag zonder zorgen. Kaatje 
maakt de heerlijkste cappuccino, 
espresso, latte macchiato en andere 
soorten koffie en warme dranken. 

Lekkere trek bij de koffie? 
Naast een heerlijke appeltaart, 
met slagroom, maakt Kaatje lekkere 
(warme) broodjes.

Dé locatie voor een goede start 
van een wandeling of rust even 
uit in huiselijke sferen! 

Koffie bij Kaatje 
Spaarndammerweg 2,  
1165 MR  Halfweg   
(grenst aan het Noord-Hollandpad)

Bekijk de openingstijden op  
de website 
www.koffiebijkaatje.nl

Tegen inlevering van deze 
bon en het nuttigen van 
1 consumptie bij Koffie bij 
Kaatje ontvangt u een 
praktisch tasje met daarin  
een zoetje, zoutje, drankje  
en een kleine verrassing  
voor tijdens de wandeling!

Meld u wel van te voren aan 
via koffiebijkaatje@gmail.com 
of bel 06-21270637, zodat  
wij weten dat u komt, dan 
kunnen wij er zorg voor 
dragen dat uw tasje voor u 
klaar staat!
Deze bon is geldig in het jaar 
2017. 
Knip de bon uit het blad. 
Gekopieerde bonnen kunnen 
wij niet aannemen. 



Ruim 2.000 km wandelen!
www.wandelnetwerknoordholland.nl én de gratis app

 JE KUNT DIRECT WANDELEN 
 ZONDER VOORBEREIDING:

•   Kies één van de 150 startpunten;
•  Wandel één van de ruim 500 ommetjes;
• Volg onderweg de gekleurde routepijlen;
• Op de website vind je de routekaarten 

voor print en gps.
Loop als eerste de nieuwe routes 

en ontvang een ANWB Wandelkaart 
t.w.v. € 9,95 en pin voor op je rugzak!

Meld je aan via de website.

Waar start jouw 
wandelavontuur?

Ontdek Noord-Holland!  
Wandelnetwerk Noord-Holland biedt je volop mogelijkheden.

Word ook 
 Wandelvriend!

  JE EIGEN ROUTE SAMENSTELLEN
  KAN OOK:

•   Met de routeplanner op de website 
maak je eindeloze combinaties;

•   Volg onderweg de genummerde 
keuzepunten.
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