Noes Lautier heeft gedurende ruim
dertig jaar haar voetsporen als (eind)
redacteur in buitensportland achtergelaten. Daarvan bepaalde zij negentien jaar
mede het gezicht en de inhoud van het
buitensportblad Op Pad. Zij is momenteel
zelfstandig publicist en auteur van meerdere (berg)wandelgidsenen van talloze
reportages in Nederland én het buitenland. Haar wandel- en fietsverhalen,
waarin zij haar belangstelling voor natuur
en goede (en lekkere)voeding niet onder
stoelen of banken steekt, verschijnen in
diverse tijdschriften en kranten.

Wadirnir Mars mag met recht de 'vader
van het Noord-Hollandpad' genoemd
worden. Reeds sinds de jaren tachtig is
hij routemaker en staat hij aan de wieg
van het wandelnetwerk Noord-Holland.
Zijn bedrijf heet dan ook Lopende Zaken.
Menig wandelroute die wij nu bewandelen komt uit zijn koker. Van huis uit is
Vladimir historicus en dat is te merken

Beide auteurs werken al decennia samen
met uitgeverMarcia van Bijnen van Open
Kaart in uiteenlopende projecten, zo ook
bij het maken van deze gids.
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flap voorzijde

Legenda bij de routekaarten
Overzichtskaart

binnenzijde voorfiap

Reaeatie Noord-Holland M3 - 52M 820.

~I/land.n~/mMes.

Voorwoorden
Gebruik van de gids

el beheren en verder ontwikkelenvan een
CHolland: Spaamwgwle, Groengebied Am.
&eWaterfand. Daarnaast houdt Recreatie
r i d i t i e t i eteteer.~idsrt~oud,
toezicht &
ngenwor fietsen,mminbiken, varen,
ieengemsentenom hun doelen op het
fanis mdsrdssl van de Stichting Landimchtenen Mdemouden van wandelroutes
mvege de cmplemsntaire kennis en ervaring
B van het Wibllandpad.Destinationomoti8, r m M n g en awnmunicatie-acthitei.
en het w e v ~ rdeiamba..adeun en het

De etappes
Etappe 1.De Cocksdorp - De Waal (19km)
Etappe 2. De Waal - Den Helder (19km)
Etappe 3. Den Helder NS - Julianadorp (16k m )
Etappe 4. Julianadorp - Wieringerwaard (13km)
Etappe 5. Wieringerwaard - Kolhom (10km)
Etappe 6. Den Oever - De Haukes (13km)
Etappe 7. De Haukes - Koihom (17km)
Etappe 8. Koìhorn - Obdam (22km)

Noord-Holland.
lp Noord-Holland

iutier Producties, Vladirnir MarslBureau

Etappe 9. Obdam - Schermerhom (13km)

II

%man, Vladimir Mars, Robert W a r d t .

Etappe 10. Schermerhom - Akersloot 115 km)
Etappe 11.Akersloot - Krommenie (15km)
Etappe 12. Krommenie - Halfweg (25km)

I

Etappe 13. Halfweg - Ouderkerk aan de Amstel(25km)
Etappe 14. Ouderkerk aan de Amstel - Abcoude (24 km)
Etappe 15. Abcoude - 's-Graveland (17km)

/
Ie gegevens is mede afhankelijkvan de
oordelijk Mor onjuistheden, ongevallen of

Etappe 1 6 %Graveland - Huizen (15km)

Van Texel naar Het Gooi in 16 etappes
van 10 tot 25 kilometer

3

O p het hkrOORde Noord-HoUndpad* ligt
de p v í n c i e aan je voeten! Wie de hele route
loopt ontdekt de bonte aaneenschakeling
van landschappen, dorpen en steden. Van de
weidse verten van Texel of bijna-waddeneiland
Wieringen via de veenweiden van Laag-Holland
naar het boarijke, heuvdige Gooi of omgekeerd.
Een landschdpppclijke dwarsdoorsnede van
de provincie. Je hoeft geen doorgewinterde
langeaistandwandeiaarte zijn, want je kunt het
pad ook uitstekend in dagetappes lopen.
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, In deze compacte wandeìgids vind je alles %t
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nodig is: topografische routekaartenTpraktische
informatie over OV, parkeren, eten drinken.
slapen, bezienswaardighden, broedseizoen*'+ernatieven,hondenverbod.
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Wat is er in deze geheel hemftme3e druk veranderd?
Kortere en dus meer etappes: 16 etappes van 10 tot 25 km i.p.v.
l 3 etappes van 14 tot 28 km
Aangepaste trajecten over nieuwe fiets- en natuurbruggen
Markering (intwee richtingen) zowel met stickers 'Noord-Hdlandpad' ais via wandelnetwerken
Qr-codes met downloadbare gps-tracks
Verrlleuwde layout: meer foto's, historische plaat@ en kaartjes
Geactualiseerde achtergrondteksten
Aandacht vooi sfeervoìie horeca en biologische streekproducten
In 2013 tot Wandeiroute van het Jaar uitgeroepen op de Fkts & Wandclbeurs
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