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Op de Fiets en Wandelbeurs 2011 verscheen de complete routegids van het
NOORD-HOLLANDPAD, de meerdaagse, 270 km lange route tussen Texel en
Het Gooi. Aan gedeputeerde Jaap Bond van de provincie de eer om op zaterdag
26 februari het eerste exemplaar van deze wandelgids in ontvangst te nemen uit
handen van routemaker en auteur Vladimir Mars en uitgeefster Marcia van Bijnen.
Mars toont zich opgetogen over het prachtige resultaat: ‘Een fraai vormgegeven en
handzame gids met 112 pagina’s in fullcolour, voorzien van sprekende illustraties,
topografische routekaarten en praktische informatie over openbaar vervoer, eten,
drinken en slapen. Alle etappes zijn in beide richtingen beschreven met nadruk op
landschappelijke en cultuurhistorische achtergronden. De gids bevat 13 etappes van
14 tot 28 kilometer’. De makers van het Noord-Hollandpad zien de gids als een
kroonjuweel op het werk van een langlopend project, dat vanuit het niets begon met
het uitzetten van de route in fases, het aanbrengen van bewegwijzering en het
plaatsen van de informatiepanelen langs het pad.

Banjeren door de binnenlanden van Noord-Holland
Het Noord-Hollandpad biedt de wandelliefhebber een scala aan
landschappen en ontvouwt zich onderweg als een dwarsdoorsnede van de provincie
in het onthaastende tempo van 4 kilometer per uur. Grasdijken op Texel, wierdijken
op Wieringen, bollenvelden in De Kop, kanaaldijken in West-Friesland, veenweiden
in Laag-Holland, forten in de Stelling van Amsterdam, buitenplaatsen langs de
Amstel, Angstel, Vecht en Ankeveense Plassen. En tot slot krijgen de gebruikers van
het pad landgoedbossen en heidevelden in Het Gooi voorgeschoteld.
Op elke etappe zijn z.g. Ambassadeurs te vinden: een bezoekje of omloopje waard.
Voor de lekkerste paling, de sfeervolste Bed & Breakfast,
een wandelarrangement met rugzakvervoer of een verhaal over vroeger.
Noord-Hollandpad - Van Texel naar Het Gooi
is een gezamenlijke productie van routemaker
Lopende Zaken en Uitgeverij Open Kaart. De
redactie was in handen van Noes Lautier, vml.
eindredacteur van het ANWB-tijdschrift Op Pad.

