
Verschillende partijen realiseren, beheren en onderhouden in Noord-Holland een groot routenetwerk om te wandelen, fietsen 
en varen. Goede routenetwerken en toegankelijke informatie nodigen uit om naar buiten te gaan. Wij stimuleren mensen meer 
te gaan wandelen, fietsen of varen. Iedereen heeft immers baat bij beweging. 

Routenetwerken Noord-Holland

Uitbreiding en vernieuwing wandelnetwerk

Het aantal kilometers Wandelnetwerk Noord-Holland blijft groeien. Wandelnetwerk 
Amstelland is opgeleverd en geopend, Wandelnetwerk Laag Holland is uitgebreid 
door een koppeling te maken met Amsterdam Noord en de realisatie van Wandel-
netwerk Westfriesland is officieel afgerond. De uitbreidingen in Amstelland en Laag 
Holland zijn samen goed voor ruim vierhonderd kilometer nieuw wandelnetwerk in 
de provincie. Daarnaast brengen deze kilometers Noord-Holland weer een stapje 
dichterbij de ambitie: “Een gebruiksvriendelijk, aaneensluitend en aantrekkelijk 
wandelnetwerk in Noord-Holland en daarbuiten”. 

Streekpad Westfriese Omringdijk in top 5
van mooiste wandelroutes Benelux 

Het mooie en afwisselende Streekpad was doorgedrongen tot de 
laatste vijf genomineerden. Na een spannende verkiezing moest 
het de titel helaas aan LAW RivierPark Maasvallei laten. Al met al is 
het Recreatieschap Westfriesland trots dat de route tot de vijf beste 
wandelroutes van de Benelux behoort. Het Streekpad werd door 
Recreatieschap Westfriesland samen met Wandelnet ontwikkeld. 
De 150 kilometer lange wandeltocht loopt op en naast de dijk, die 
terecht wordt gezien als het monument van Westfriesland. Het 
Streekpad maakt het mogelijk om al wandelend van natuur, 
cultuur en geschiedenis te genieten.

Vaarroute Rustenburg-Verlaat gereed

Met de nieuwe fiets-/wandelbrug bij Veenhuizen is het 
laatste knelpunt in de vaarroute tussen Rustenburg en 
Verlaat opgelost. Boten tot 2,40 meter hoog kunnen nu 
ook de passantenhaven in Opmeer bereiken. Mede dank-
zij de vrijwillige sluiswachters zijn de sluis en brug van 
Rustenburg ook doordeweeks passeerbaar. Het ‘Rondje 
Rustenburg’ is een populaire vaartocht.

Nieuwste LF-icoonroute geopend: 
LF Waterlinieroute

Naast de LF Kustroute en de LF Zuiderzeeroute is
nu ook de LF Waterlinieroute opgeleverd en geopend. 
Deze landelijke Fiets-icoonroutes vervangen oudere 
Langeafstand Fietsroutes (LF). Het Landelijk Fietsplatform 
was realisator en de provincies droegen zorg voor de 
financiering. De routenetwerkbeheerders nemen ter 
vervanging van de oude routes de nieuwe LF-icoonroutes 
in beheer. Voorafgaand aan de montage van de nieuwe 
icoonborden zijn oude LF-borden gesaneerd.

Ruim 9 kilometer nieuw gecontracteerd
boerenlandpad

Wandelnetwerk Noord-Holland is verrijkt met nog eens 
9.4 kilometer gecontracteerd boerenlandpad. Er zijn 
paden geopend in het Westfriese Bobeldijk, de Bovenker-
kerpolder van Amstelveen en in de Noorderpolder van 
Assendelft. Het totaal aantal kilometers gecontracteerd 
boerenlandpad is daardoor gestegen naar 120.4 kilometer. 
Wandelen door boerenland is een unieke manier om het 
landschap te ontdekken. Ook zorgen de paden voor 
afwisseling in omgeving en tussen verharde en onverhar-
de paden; een belangrijk kenmerk van een aantrekkelijk 
wandelnetwerk. Agrariërs die hun land openstellen, 
krijgen via een subsidieregeling van de provincie 
Noord-Holland een vergoeding. Recreatie Noord-Holland 
zorgt voor de uitvoering van deze boerenlandpadregeling.

Jubileums Wandelnetwerk Noord-Holland en
het Noord-Hollandpad

In 2021 vierden twee belangrijke routenetwerken in de 
provincie Noord-Holland hun verjaardag. Wandelnet-
werk Noord-Holland bestond 10 jaar en was populairder 
dan ooit; de website werd in 2021 bijna een miljoen keer 
bezocht. Ter gelegenheid van dit feestje is een mooie 
special in het Wandelmagazine uitgebracht. Daarnaast 
bestond het Noord-Hollandpad in 2021 alweer 15 jaar. 
Alle informatiepanelen zijn vervangen in de nieuwe, 
frisse huisstijl. In september heeft Gedeputeerde Ilse 
Zaal het nieuwe routebord bij Halfweg officieel geopend 
en sprak ze in een interview over o.a. de ontwikkelingen 
van het Noord-Hollandpad en de plannen om het wan-
delpad meer in te zetten om bezoekers te spreiden over 
de provincie en het binnenland te laten ontdekken.

Geocaching Gooi & Vecht

In Gooi en Vechtstreek is de vernieuwde Garden of Amsterdam 
GeoTour gelanceerd. De GeoTour is uitgebreid van 24 naar 60 
caches, het GeoTour paspoort is vernieuwd en op visitgooivecht.nl 
is een pagina gewijd aan Geocaching. Ook is een nieuwe Geocoin 
ontwikkeld. Naast de eerdere afbeeldingen van het Muiderslot en 
Vesting Naarden, is nu een Geocoin ‘Garden of Amsterdam Geo-
tour’ ontwikkeld met Raadhuis Hilversum. Eind 2021 zijn al meer 
dan 100 nieuwe GeoTour paspoorten ingeleverd en daarmee de 
unieke coins uitgegeven. 

Nieuwe verbindingen en bebording
Fietsroutenetwerk

Het Fietsroutenetwerk Kop van Noord-Holland is met 17,6 
kilometer uitgebreid. Het nieuwe fietspad langs de Wierdijk 
is geïntegreerd en er zijn nieuwe recreatieve verbindingen 
gemaakt tussen het voormalig eiland Wieringen en de 
Wieringenmeer. Daarnaast zijn alle knooppuntpanelen van 
het Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht vervangen. Het kaart-
materiaal is vernieuwd in de nieuwe huisstijl van Visit Gooi & 
Vecht en de routes zijn in afstemming met de gemeenten 
en natuurbeheerorganisaties geactualiseerd.
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