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Wandelen van Texel naar Het Gooi in 16 etappes
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WELKOM
Je staat bij het startpunt van een etappe van het Noord-Hollandpad, een
langeafstandswandelpad van 284 kilometer, verdeeld over 16 etappes.
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De Cocksdorp – De Waal 19 km
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NOORD-ZUID - etappe 1: Texelse natuur en de Waddenzee

Het Noord-Hollandpad begint op de Zeedijk*, even ten zuiden
van de vuurtoren van De Cocksdorp. Geniet van het prachtige
uitzicht over de Waddenzee, de geuren, kleuren en het eiland
gevoel tijdens de wandeling.
Over lange dijken, via weilandpaden en vroegere kreek
beddingen zigzagt het pad naar het Eierlands Kanaal.
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Steek het kanaal over met het trekpontje en wandel verder over de dijk tussen
de Texelse schapen. Na circa vijf kilometer bereik je Waalenburg, het oudste
vogelreservaat van Nederland met kreken, greppels, kolken en bontgekleurde
weilanden. In De Waal, het eindpunt van de etappe, vind je karakteristieke
huisjes, een museum en bovenal gemoedelijke rust.
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* Tijdens het lammerseizoen van 15 februari tot 15 april loop je een variant.

Gefeliciteerd!
De wandelaars van zuid naar noord bereiken hier
het eindpunt van het Noord-Hollandpad, een
langeafstandswandeling van 284 kilometer.
Gefeliciteerd met deze prestatie!

Eijerlandse Gat

NOORDZEE
Zeedijk

Wanneer je juist aan het begin van het Noord-Hollandpad staat:
de route doorkruist de hele provincie van De Cocksdorp naar Huizen
in 16 etappes. De aftakking bij Kolhorn voert in twee etappes (13 en
17 kilometer) naar Den Oever.

afgesloten
lammerseizoen
15 februari - 15 april

Eijerlandse Duinen

De Cocksdorp

Langs meren, sloten en zee, over dijken langs kanalen, door polders,
duinen, bossen en heidevelden beleef je al wandelend heel Nederland
in één provincie. Deel je foto’s en ervaringen, meningen en tips op de
Facebook- en Instagrampagina’s van het Noord-Hollandpad.
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Het Noord-Hollandpad is aangelegd door Recreatie Noord-Holland NV,
Bureau Lopende Zaken en Landschap Noord-Holland in opdracht van
de Provincie Noord-Holland. De provincie en gemeenten zetten zich in
om meer recreatieve wandelpaden te ontwikkelen.
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ROUTE-INFORMATIE
ETAPPE-1:

Korverskooi
Hogereind

De Waal
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Dijkmanshuizen

Dit informatiepaneel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de werkelijkheid
afwijkt van de informatie op dit bord. Blijf in alle gevallen de routemarkering volgen.

