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Haarlem, 26 april 2022 
 
Bloeiende bollen rondom Den Helder mooi decor voor wandeling op het Noord-Hollandpad 
 
Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse seizoenwandeling op het Noord-Hollandpad plaats, dit keer in de  
Kop van Noord-Holland. Onder begeleiding van een gids liepen 75 enthousiaste wandelaars mee 
over etappe drie bij Den Helder. De wandeling van tien kilometer voerde langs het Mariëndal, de 
bloeiende bollenvelden en door de Helderse Vallei. 
 
Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde langeafstandwandeling dwars door de provincie van het uiterste 
puntje van Texel tot aan de haven van Huizen met een totale lengte van 284 kilometer. Ieder jaar 
organiseert de provincie een groepswandeling met gids over een deel van de route om het pad te promoten.  
 
Wandelpaden ontsluiten de regio 
Na een kop koffie met gebak in restaurant de Pannenkoekenvallei, het begin- en eindpunt van de wandeling, 
verwelkomde gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Ilse Zaal de wandelaars en genodigden. “We 
zijn hier om te ervaren wat het mooie pad aan wandelaars te bieden heeft,” zei ze. Ook de vele nieuwe 
deelnemers kregen een warm welkom. “De provincie blijft investeren in recreatie en legt steeds meer paden 
aan om de landelijke gebieden met elkaar te verbinden,” aldus Zaal. De routebeschrijvingen zullen 
binnenkort in het Duits beschikbaar zijn om de Duitse recreanten naast de geliefde kustplaatsen ook in 
andere delen van de provincie te interesseren. Rutger Burgers, routemaker en ontwerper van trage tochten, 
liep mee als gids. 
  
Ambassadeur Duinzoomhoeve in het zonnetje 
Langs de 16 etappes zetten bijna 40 ambassadeurs zich in om het pad te promoten en wandelaars iets 
extra’s te bieden. Ambassadeur van het eerste uur, Mary Romar van camping Duinzoomhoeve, toonde de 
wandelaars van de seizoenwandeling met een gastvrije ontvangst wat het ambassadeurschap inhoudt. Haar 
camping is dit jaar door de ANWB bekroond tot ‘beste kleine camping in Nederland’. Ilse Zaal sprak Mary en 
haar echtgenoot Jan toe en bood hen namens de provincie een dinerbon voor de Pannenkoekenvallei aan 
‘om het welverdiende succes van de camping samen te vieren’. Behalve de camping runnen Mary en Jan 
een leerwerkbedrijf in de bloembollenindustrie.  
 
Streekproducten lang de route 
De provincie Noord-Holland streeft ernaar om in 2030 een kwart van het geconsumeerde voedsel lokaal te 
produceren. Er is een budget van € 3,7 miljoen beschikbaar voor de Voedselvisie om projecten 
te ondersteunen die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. Gedeputeerde Ilse Zaal voert campagne 
voor de promotie van streekproducten. Als wandelaar over de diverse boerenlandpaden van het Noord-
Hollandpad kom je boerenbedrijven tegen die zich hier al volop voor inzetten en in stalletjes hun producten 
verkopen. 
 
Wandelen is populair 
De populariteit van wandelen is mede door Covid de laatste jaren bij jong en oud met bijna 60% procent  
toegenomen, volgens onderzoek van Wandelnet. Ook het Noord-Hollandpad wordt door steeds meer 
wandelaars ontdekt. Deze goed georganiseerde en gezellige seizoenwandeling door een prachtig stukje van 
de provincie op een zonnige dag, zal er zeker toe bijdragen dat steeds meer mensen dit pad willen 
ontdekken.  
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie of extra beeld kunt u contact opnemen met Marjan Gielen, Destinationmakers,  
06-34936627 of mail naar marjan@destinationmakers.nl 
 


