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Schoorl - Catrijper Nok & Duinen – 15km. 
 

Startpunt: Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, Schoorl. 

Voldoende parkeerruimte. 

 

Bij het infopaneel voor de ingang van het Buitencentrum Schoorlse Duinen lopen we rechts om het 
gebouw heen. Kort daarna op de Y-splitsing bij kp24 RA (zwart). Bruggetje over en trap omhoog (82 treden)  
Boven links en daarna gelijk rechts trap op (154 treden).  
Boven Kp32 rechts (zwart) en daarna bij kp31 
rechtdoor (zwart). Kort daarna op Ysplitsing links 
aanhouden en op een kruising rechtdoor (zwart).  
Hier 50 meter naar rechts is een steile klimduin met 

een touw als hulpmiddel voor de klim. 
 

Blijf dit brede bospad (route zwart) een flink eind 
volgen (zijpaden negeren). 
Bij een T-kruising brede pad naar rechts(zwart) 
blijven volgen.  
Aangekomen bij bankje SC20 met uitzicht op een 
vallei zien we rechts boven het hoogste punt van 
Noord-Holland. Loop bij bankje SC20 25 meter 
terug en ga links een klein heuveltje op en volg 
het smalle pad omhoog langs de bosrand en de 
vallei. 
De Catrijper Nok is het hoogste punt van Noord-

Holland. De duintop is tevens de hoogste duintop 

van Nederland, de top is 55,4 meter hoog. Lange 

tijd was gedacht dat de Schoorlse Nok de hoogste 

top was, echter na nieuwe meting in 2014 werd de 

toen nog naamloze duintop als hoogste gemeten.  
 

We keren terug naar bank SC20 en lopen verder (een geleidelijke afdaling). Brede pad blijven volgen tot 
een trapje. Loop omhoog naar Kp38 (rechts een uitkijktoren). 
Bij Kp 38 links (niet schuin rechtdoor) en op een kruising rechtdoor.  
Einde links (Groeterweg) en op een vijfsprong (Kp37)  2e pad rechts. 
Einde rechts, bocht naar links volgen en splitsing links aanhouden. 
Zandpad enige tijd volgen tot Kp 35, daarna rechtdoor. 
Einde pad links (Fietspad) en 1e pad rechts langs bankje SC26. 
Links aanhouden en voor de duinven (Vogelmeer) links, pad langs het Vogelmeer volgen. 
Het Vogelmeer is prachtig gelegen, een meer omringd door duinen en heidevelden. De naam is afkomstig 

door de vele vogels die hier vroeger waren, echter door de komt van de vos in dit gebied zijn de vogels 

verdwenen. 

 

Einde rechts (Kp26) langs bankje SC114. Daarna 1e pad links (we verlaten pad langs Vogelmeer). 



 
Pad rechtdoor volgen en via een smal zandpad een heideveld oversteken. 
Na een overstap, einde rechts, langs bankje SC97 rechtdoor. 
Op fietspad links (Schoorlse Zeeweg)  ri Bospaviljoen De Berenkuil.  
Links, tegenover het bospaviljoen een trap naar een uitzichtpunt (bankje SC52). We hebben hier een fraai 

uitzicht over het heidegebied van 't Kleine Ganzenveld. 

 

Direct na het bospaviljoen fietspad rechts (Julianalaan). 
Na 700 meter bij picknickbank SC70 en paddenstoel rechts (Mariaweg). 
Bij een bankje links de Wilhelminalaan inlopen en dit pad geruime tijd volgen. 
Kruising Natteweg rechtdoor en daarna bij kruising Rozenlaantje ook rechtdoor. 
Fietspad oversteken, rechtdoor (Doodweg). Daarna de Doodweg naar links volgen en op kruising rechtdoor 
(Doodweg). 
Bij bordje Doodweg rechts de Grensweg (Bord Grensweg staat rechts in de struiken). 
Grensweg geruime tijd volgen tot een verhard fietspad (we steken een aantal keren een MTB over en 
passeren bank SC89). 
Fietspad oversteken, bocht naar rechts en bij de Slangenweg links. 
Bocht naar rechts volgen en einde links (Waterleidingsweg). 
Bij Kp1 rechts Bergerpaadje.  Ruiterpad, MTB en Ruiterpad oversteken en direct daarna 1e pad links. 
1e pad links en omhoog naar de Schoorlse Nok 
De Schoorlse Nok, 54 meter hoog werd lang genoemd als het hoogste punt van Noord-Holland. Echter na 

nieuwe metingen in 2014 bleek een toen nog naamloze duintop hoger te zijn. Deze werd later de Catrijper Nok 

genoemd. 

  

Rechtdoor afdalen en einde links.  
50 meter voor een fietspad links (bospad) en direct bospad naar rechts volgen. 
Beneden bij Infobord links omhoog, bij slagboom rechtdoor. 
1e pad schuin rechts bij bankje SC78 (Randweg) en bij Kp 4 links (Staringweg). 
1e normale pad rechts (MTB oversteken) en einde links (Koninginneweg)  
Einde rechts (Klimweg). 
Op de klinkerweg na enkele huizen links (Torenweg) en deze weg omhoog volgen naar een uitzichtpunt op 
54 meter hoogte (Bankje SC56 & SC59). Daarna pad omlaag volgen tot Kp 77.  
Rechtdoor is de Klimduin met een uitzicht over Schoorl. De klimduin heeft een hoogte van 48 meter. 

Onderaan de klimduin zien we het centrum van Schoorl. 

 

Bij Kp 77 links langs bankje SC49. 
Pad rechtdoor omlaag volgen en bij een fietspad links verder omlaag. 
Verharde fietspad Schoorlse Zeeweg oversteken en rechtdoor, terug lopen naar het Buitencentrum 

Schoorlse Duinen. 
 

* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * *  
 


