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Beleef natuur en cultuur langs
het IJmondpad
ZOMERROUTE 77 KM | WINTERROUTE 64 KM
Ervaar in drie dagen alles wat onze regio in petto heeft: cultuur en natuur, drukte en rust, geschiedenis en ruimte. U ziet statige buitenplaatsen, lunettenlinies, forten en kerken. Maar u kunt ook
genieten van rustgevende bossen, duinen en weilanden. Het IJmondpad knoopt de karakteristieke
landschappen uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan elkaar, en laat alle facetten van de IJmond zien.
Voor lekkere hapjes en drankjes kunt u terecht bij speciaal geselecteerde horecagelegenheden op
de route. De verschillende dorpen hebben ook gezellige restaurantjes. En aan het einde van de dag,
na deze bijzondere wandelervaring, kunt u overnachten op een prachtige locatie. Er is voor elk wat
wils: hotel, B&B en hostel. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites.
ijmuidenaanzee.nl | tipwijkaanzee.nl | heemskerk.nl

A EEN ZEE VAN STAAL
		 WIJK AAN ZEE

B PAASDUINEN
		 WIJK AAN ZEE

Naast de vele horecagelegenheden, zowel op het
strand als in het dorp, beschikt Wijk aan Zee
over een indrukwekkende beeldentuin: een ‘Zee
van Staal’, gelegen aan de Reyndersweg. Het park
dat in 1999 voor het publiek werd geopend en
vrij toegankelijk is, ligt in het duingebied onder
de rook van TATA Steel Europe, IJmuiden.

Gedurende de 10e en 11e eeuw zijn verscheidene
paraboolduinen gevormd, doordat aanhoudende droogte de kust deed afkalven en zand
landinwaarts werd geblazen. Vanaf de duinen
heeft u een prachtige uitzicht van de omgeving.
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C KASTEELTUIN
		 HEEMSKERK

E ENGELMUNDUSKERK
		 VELSEN-ZUID

Centraal in het park Assumburg/Oud Haerlem
ligt achter kasteel Assumburg een kasteeltuin.
Op dezelfde plek als 300 jaar geleden is een
unieke, in Franse Classicistische stijl aangelegde,
pronktuin gerealiseerd.

Dit kerkje werd gebouwd in 690. In de 14e eeuw
ontstonden er verhalen over het water uit de
Engelmundesbeek, die langs de kerk stroomde.
Met het water konden, zoals de legende vertelt,
wonderen worden verricht. In de 80-jarige
oorlog werd de kerk grotendeels verwoest om
in 1596 herbouwd te worden. Tegenwoordig
worden er nog steeds diensten gehouden.

D FORT BIJ VELDHUIS
		 HEEMSKERK

Het Fort bij Veldhuis behoort tot de oudste betonnen forten van de Stelling van Amsterdam en
is vernoemd naar de vlakbij gelegen boerderij
‘Veldhuis’, die nog steeds bestaat. In het fort zit
sinds 1989 het Luchtoorlogmuseum van de
stichting Aircraft Recovery Groep 1940-1945.
De oude vertrekken zijn nu gevuld met indrukwekkende resten van bommenwerpers en
andere objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Oud Velsen
Het oude dorp Velsen kent een lange geschiedenis, die tenminste teruggaat naar de stichting
van de eerste kerk in de 8e eeuw.
Het schilderachtige dorpje is nu voornamelijk
18e eeuws in aanzicht, met als letterlijk hoogtepunt de Engelmunduskerk. Het dorp is een
door het rijk beschermd dorpsgezicht. Het
dorp is in de 20e eeuw gehalveerd als gevolg van
verbredingen van het Noordzeekanaal.

	
TIP Fort Veldhuis is geopend op iedere
zondag in de maanden mei t/m oktober
van 10.00 - 17.00 uur.
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START/FINISH
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STATION

OVERNACHTING

HORECA

WINTERROUTE 64 KM

ZOMERROUTE 77 KM
Als u de zomerroute wandelt
dan vaart u met Watertaxi
IJmuiden over het Noordzeekanaal van IJmuiden naar
Wijk aan Zee.

IJMOND PAD

F RUÏNE VAN BREDERODE
		 SANTPOORT-ZUID

in de omgeving Velsen. In de 19e eeuw zijn beide
landgoederen samengevoegd. Momenteel is er
een hotel en restaurant gevestigd.
H SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT
		 (SHIP) IJMUIDEN

De Ruïne van Brederode bestaat uit de resten
van Kasteel Brederode. In 1318 was de bouw
van het kasteel voltooid. Vermoedelijk stond er
voor de bouw van dit kasteel al een woontoren,
een zogenaamde donjon. Het kasteel had een
vierkant grondplan en vierkante torens, op één
ronde toren na, de Sivaardtoren.
	
TIP De Ruïne van Brederode is vanaf
1 maart tot 1 november geopend.
Woensdag/vrijdag 12.00 - 17.00 uur;
Zaterdag/zondag 10.00 - 17.00 uur.

IJmuiden beschikt over een indrukwekkend
sluizencomplex. Momenteel bouwt men de
grootste zeesluis ter wereld die toegang geeft tot
de Amsterdamse havenregio. De sluis wordt 500
m lang, 70 m breed en 18 m diep; de verwachting
is dat deze eind 2019 gerealiseerd zal zijn. In het
Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) krijgt u meer
informatie over de bouw van de nieuwe zeesluis.

G LANDGOED DUIN & KRUIDBERG
		 SANTPOORT-NOORD

I FORTEILAND
		 IJMUIDEN

Halverwege de 17e eeuw werd op Landgoed
Duin en Berg een oude boerenhofstede verbouwd tot een mooie optrek. Op het aangrenzende Landgoed Kruidberg werd eveneens
een oudere hofstede opgeknapt tot een statig
landhuis. Dit was destijds een van de grootste

Het Fort bij IJmuiden, beter bekend onder
de naam Forteiland is een fort van de Stelling
van Amsterdam. Het is gelegen in de monding
van het Noordzeekanaal bij IJmuiden.
Tijdens de publieksdagen is het Forteiland
te bezichtigen.
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START- / EINDPUNT
Parkeerplaats Berkenbos van het Noordhollands
Duinreservaat in Heemskerk.

IJMONDPAD ZOMER | 77 KM
1 APRIL TOT 1 OKTOBER

PARKEREN
Parkeerplaats Berkenbos is gelegen bij de ingang
Kennemer Duincamping Geversduin. Er is hier
voldoende parkeergelegenheid.
OPENBAAR VERVOER
Indien u met het openbaarvervoer komt, kunt
u uitstappen bij bushalte Camping Geversduin,
Heemskerk. Kijk op connexxion.nl
LENGTE
Zomerroute 77 km.
Van circa 1 april tot 1 oktober.
Winterroute 64 km.
Van circa 1 oktober tot 1 april.
KNOOPPUNTEN
Startpunt (SP) 93 is gelegen aan de Hoofdweg
bij de kruising met de Rijksstraatweg.
Vanaf het startpunt (SP) volgt u de aangegeven
pijlkleuren richting het volgende knooppunt.
SP 93 - rood - 23 - 22 - 21 - 69 - 29 - paars 88 - 87 - grijs - 86 - groen - 72 - 73 - oranje 74 - 75 - 78 - 79 - blauw - 17 - 14 - geel - 51 52 - paars - 36 - 20 - grijs - 21 - blauw - 22 - 23 28 - rood - 27 - grijs - 37 - geel - 33 - 34 - blauw 32 - groen - 38 - grijs - pont naar Velsen-Zuid 66 - oranje - 67 - 70 - paars - 69 - 68 - blauw 50 - 51 - geel - 53 - 54 - 59 - 57 - 56 - 58 - rood 42 - 41 - 47 - oranje - 40 - 2 - 8 - groen - 9 grijs - 11 - groen - 12 - 1 - geel - 3 - 4 - blauw 14 - 15 - 18 - rood - 70 - 16 - turkoois - 17 geel - 35 - 84 - groen - 72 - oranje - 71 - 65

TIP Kijk voor meer informatie op:
ijmuidenaanzee.nl
tipwijkaanzee.nl.
heemskerk.nl

Vanaf knooppunt 65 kunt u een van de twee
seizoensgebonden routes volgen. De watertaxi
vaart vier keer per dag en kost € 4,- per persoon.
Kinderen t/m 6 jaar mogen gratis mee. De vaartijden kunt u vinden op watertaxi-ijmuiden.nl.
KNOOPPUNTEN ZOMERROUTE
65 - rood - 63 - blauw - 60 - 90 - groen - watertaxi naar Wijk aan Zee - 52 - groen - 50 - 51 blauw - 48 - 47 - 41 -42 - 49 - oranje - 91 - 43 paars - 44 - grijs - 8 - rood - 7 - geel - 6 - groen 1 - 2 - blauw - 24 - rood - 23 - 93 (eindpunt)

IJMONDPAD WINTER | 64 KM
1 OKTOBER TOT 1 APRIL

In de wintermaanden is er een alternatieve
route beschikbaar. De watertaxi vaart dan niet.
De wandelroute loopt niet via Wijk aan Zee en
IJmuiden. U maakt de oversteek via de pont in
Velsen. Deze vaart elke dag om de 20 minuten.
KNOOPPUNTEN WINTERROUTE
65 - rood - 66 - grijs - pont naar Velsen-Noord 38 - groen - 32 - blauw - 31 - 36 - rood - 8 - 7 geel - 6 - groen - 1 - 2 - blauw - 24 - rood - 23 93 (eindpunt)
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IJmond Pad
MEERDAAGSE WANDELROUTE MET TIPS

INFORMATIE
Op de website wandelnetwerknoordholland.nl
kunt u deze en andere routes gratis downloaden.
U kunt een route samenstellen en het kaartje
met routebeschrijving downloaden.

Wandelen in de IJmond wordt mogelijk gemaakt
door de samenwerkende IJmond-gemeenten
(Beverwijk, Heemskerk en Velsen), Landschap
Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland en
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

GRATIS APP
De gratis app Wandelnetwerk Noord-Holland
vindt u in de App Store en Play Store. Met de
app zet u uw route vanaf de website gewoon
op uw smartphone of tablet. In de app zijn de
routes dan eenvoudig te gebruiken. En tijdens
uw wandeling geeft de gps-functie aan waar u
bent. Het functioneren van de app is afhankelijk
van een internetverbinding.

Wandelnetwerk

Noord-Holland

Cartografie :  Arvid Boon, Gemeente Velsen
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