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WELKOM
Groen
De groene route is 11,4 kilometer lang en loopt rond de 
polder Wogmeer. Deze polder is drooggemalen in 1612 door 
zes watermolens. Eén molen, genaamd Nieuw Leven, staat 
nog aan de westzijde van de polder. De route loopt over
boerenlandpaden en deels door een waterberging. 
In de Wogmeer staan veel stolpboerderijen. Dit type
boerderij komt veel voor in Noord-Holland. De stolpboerderij 
bood onderdak aan het hele boerenbedrijf, aan mensen, 
dieren en oogst. Het vierkant was de centrale ruimte voor 
opslag van hooi of graan. Aan de achterzijde van het vierkant 
lag de koestal en aan de voorzijde de woonvertrekken. De 
dars, naast het woonvertrek, was opslagruimte voor paard en 
wagen en, later, machines. Aan de zijkant werd de dars
afgesloten met indrukwekkend hoge darsdeuren.
Typisch West-Fries is het wanneer ze aan de voorkant, aan de 
weg, zitten.

De groene route loopt over begraasde graskades van
particulieren of langs begraasd weiland. Honden zijn daar 
verboden waardoor de route niet geschikt is om met de 
hond te wandelen.

Dit wandelnetwerk koppelt vele kilometers 
rondwandelingen aan elkaar. De rondwandelingen zijn 
gevarieerd van lengte. Alle routes zijn in twee richtingen 
met gekleurde pijlen bewegwijzerd.

Startpunten bieden parkeergelegenheid en vaak 
openbaar vervoer en horeca. U kunt hier kiezen uit 
minimaal twee gekleurde rondwandelingen. 
Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt hier 
overstappen van de ene op de andere route. 
Routepaaltjes langs de route geven met gekleurde pijlen 
de te volgen richting aan.
Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s & Streekpaden: 
wit-rood, geel-rood) zijn in de bewegwijzering 
opgenomen. De routes zijn op de kaart zwart aangegeven.
Verbindingsroutes worden in de bewegwijzering met 
grijze pijlen aangeduid.
U kunt de LAW’s en verbindingsroutes gebruiken bij het 
combineren van routes. 
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Dit wandelnetwerk is een initiatief van het Recreatieschap West-Friesland 
en is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschap 
Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
de provincie Noord-Holland. De inventarisaties zijn uitgevoerd door
Routewerk en Grontmij. Het project is mede mogelijk gemaakt door
�nanciële bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
in West-Friesland en Noord-Kennemerland.


