Tijdens deze Langereistocht wordt het Rondje de Rijd feestelijk geopend door gedeputeerde Jaap Bond van de
provincie Noord-Holland. U bent van harte welkom om bij deze opening te zijn: om 10.00 uur verzamelen we bij
het clubhuis van IJs&Volksvermaak. Rondje de Rijd is een korte rondwandeling die tot stand is gekomen door de
vrijwillige inzet van omwonenden, zij hebben er mede voor gezorgd dat de nieuwe houten brug er gekomen is.

Deze rondwandeling is gebaseerd op de bekende
Langereis schaatstocht en gaat voor een deel over
Rondje de Rijd, West-Friesland Dwars, Rondje Nieuwe
Niedorp, Noord-Hollandpad, Groet-kanaal en
Langereis. De wandeling voert u door het mooie open
agrarische landschap van de gemeenten Niedorp en
Opmeer in West-Friesland via dijkjes, kades en een
voor u gecreëerd boerenlandpad.
Diverse partijen hebben belangeloos hun land opengesteld voor deze wandeling, wij verwachten dat u
zich als gast gedraagt. Honden zijn niet toegestaan.
Deelname is op eigen risico.
Deze eenmalige rondwandeling door West-Friesland,
voert u voor een groot deel over het Noord-Hollandpad. Een lange afstandwandelpad door de binnenlanden van de provincie. Het wandelpad is zeer
gevarieerd en gaat over slingerende dijkjes, langs
rechte kanalen, over boerenland, ruwe paden en
hekjes met opstapjes. Het pad is 270 kilometer lang,
opgedeeld in verschillende etappes.
Kijk voor meer informatie en de routebeschrijving op
www.noordhollandpad.nl

De Langereistocht is een initiatief van de IJsclub
IJs- en Volksvermaak uit Nieuwe Niedorp
(www.ijsenvolksvermaak.nl), IJsclub Aartswoud
en TeVoet, vereniging van wandelaars (www.tevoet.nl).
Het initiatief wordt gesteund door de provincie NoordHolland, Recreatie Noord-Holland, gemeenten Niedorp
en Opmeer.

Langereistocht

Een rondwandeling
door ‘n mooi stukkie
West-Friesland

We hebben goede hoop dat de Wandelroute West-Fries
Dwars gerealiseerd kan worden. Dit is een wandelroute
van Bergen aan Zee naar Enkhuizen. West-Friesland
Dwars is een initiatief van de Te Voet werkgroep
WFdwars en de provincie Noord-Holland.
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Afstanden van 28, 11, 9 en 8 km.
Deelnamekosten € 5,–
Kinderen 0-12 jaar gratis
Kinderen 12-16 jaar € 2,–

KOLHORN

De Langereistocht is 28 km lang en bestaat uit drie
etappes die los van elkaar gelopen kunnen worden.
U kan dus zelf uw eigen wandelafstand bepalen. Van
11:00 tot 17:00 uur rijdt er ieder uur een gratis bus
tussen de drie startpunten. Informatie over de
bustijden wordt op de startpunten vermeld. De
laatste bus vertrekt om 17.00 uur vanuit Niedorp
Voor de 28 km afstand kan gestart worden van 8.00
tot 11.00 uur. Als u niet alle etappes loopt, kunt u
starten tussen 9.00 - 14.00 uur.
Etappestempel

1 Nieuwe Niedorp – Kolhorn: 11 km.
Startplaats: Clubhuis IJsclub IJ&V aan de Rijd,
Leijerdijk 9, Nieuwe Niedorp, tel.: 0226 41 15 96.
(Dit nummer is de gehele dag te bereiken voor
calamiteiten).
U loopt: Rondje de Rijd, WFdwars, Rondje Nieuwe
Niedorp en het Noord-Hollandpad.
2 Kolhorn – Aartswoud: 9 km.
Startplaats: Café ’t Anker, de Strook 8, Kolhorn
U loopt: De Strook, Zeesluisweg, Groetkanaal, onder
viaduct N242, clubhuis Aartswoud, Westfriese dijk,
Weelkade, Zwarteweg, Schoolstraat.
3 Aartswoud - Nieuwe Niedorp: 8 km.
Startplaats: Café de Stompe toren, Schoolstraat 40,
Aartswoud, tegenover de kerk.
U loopt: Schoolstraat, Zwarteweg, linksaf Weelkade,
kade Langereis, boerderij familie Modder, Langereis,
brug over Langereis, linksaf, rechtsaf over eenmalig
boerenlandpad: weide, fruittuin, maisveld, viaduct
over naar het clubhuis van IJs- en Volksvermaak.

Etappestempel

NIEUWE NIEDORP

AARTSWOUD

Etappestempel

S=Startplaatsen: Nieuwe Niedorp, Kolhorn en Aartswoud
C=Clubhuizen: IJsclub IJs en Volksvermaak en IJsclub Aartswoud
B=Vandaag geopende brug, onderdeel van Rondje de Rijd,
het Noord-Hollandpad en WFdwars (nog niet gerealiseerd)

