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Verrassingen  
aan de kust

Rondje IJmuiden-Wijk aan Zee



‘Van IJmuiden naar het noorden, naar Wijk aan Zee? Zo dicht 

langs Tata Steel, dat lijkt me helemaal niks’, zegt wandelvriend 

Rob, die ik over mijn wandelplan vertel. ‘Ik zou naar het zuiden 

lopen, dat is veel mooier.’ Inderdaad, ook prachtig, maar niet zo 

bijzonder als het noorden. Hier wandel je immers langs het Ha-

venmuseum, Fromagerie L’Amuse, diverse strandpaviljoens en 

beeldenpark Een Zee van Staal, waar je onderweg zeker even 

moet stoppen. 

TEKST NOES LAUTIER FOTO’S MARGRIET SPANGENBERG
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AAls Gilles en ik op een windstille vrijdag 

koers zetten naar de rookpluimen bij IJmui-

den, slaat de twijfel toe. Misschien had ik 

wel schromelijk overdreven toen ik uitweid-

de over de geneugten die ons bij IJmuiden 

ten deel zouden vallen. Google is geen goede 

graadmeter als het om objectieve informatie 

gaat. Op internet lijkt alles hosanna, in de 

praktijk valt het soms flink tegen. 

Om negen uur stappen we bij Fromagerie 

L’Amuse uit de auto. ‘Ruik je dat? Vers 

brood!’, zegt Gilles verbaasd.

‘Vast en zeker een broodfabriek’, is mijn 

commentaar. ‘Laten we kaas kopen bij 

L’Amuse en dan gaan wandelen.’ Maar Gil-

les hoort me niet, die is zijn neus achterna 

gegaan en in Boulangerie Oscar verdwenen, 

twee winkels verderop. Daar wijst hij la-

chend aan wat hij wil kopen: een rogge-ro-

zijnenbrood en een baguette voor bij de 

kaas. ‘Jij ook koffie?’, vraagt hij hoopvol. 

‘Hártstikke leuk dat ze dat hier schenken.’ 

ROUTE-INFO
Verrassend      

Cultureel erfgoed     

Sfeer     

Horeca     

Ontspannend     
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Rauwmelkse boerenkaas

Boulangerie Oscar is niet zomaar een bakkerij, maar een broodbeleve-

nis. Het brood wordt in de winkel gebakken. Klanten komen van heinde 

en verre en slaan flink in om de week door te komen. Tussen Oscar en 

L’Amuse zit de Cooking Store. ‘Die is voor straks, ik heb nog een kaneel-

rasp nodig’, zeg ik.

Zoveel soorten kaas als bij L’Amuse heb ik nog nooit gezien en ook hier 

kun je thee en koffie drinken. Ik kijk Gilles doordringend aan. Geen kof-

fie, begrijpt hij. Eerst wandelen. ‘We verkopen ruim vierhonderd soorten 

kaas,’ zegt eigenaresse Betty Koster. ‘Bijna allemaal rauwmelkse boeren-

kaas. We bezoeken onze leveranciers, zodat we weten hoe de kaas gepro-

duceerd wordt.’ In de rugzak verdwijnen Tomme de Savoie en wilde wei-

dekaas voor als de honger toeslaat. We weten dan nog niets van de 

lunchroom in Wijk aan Zee.
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Kunstwerken

In tien minuten wandelen we naar het Noordzeekanaal (de visafslag hebben we overgeslagen, 

onze reuk is nog op vers brood en kaas afgestemd), vervolgens brengt de watertaxi ons naar de 

overkant en daar klimmen we naar Uitkijkpunt Averijhavendepot en overzien de omgeving. 

Hier had vriend Rob het over: het 750 hectare grote fabriekscomplex van Tata Steel met zijn 

hoge, rokende schoorstenen. Maar eerlijk is eerlijk, dit is ongelofelijk indrukwekkend.

Tussen de uitkijkheuvel en het beeldenpark is het een kwartiertje asfaltstampen, maar dat 

vergeten we zodra we tussen de hoge stalen kunstwerken in het Rolandsduin lopen. White 

Rhythm van kunstenaar Robert Erskine is mijn favoriet. Wat het voorstelt staat er niet bij, 

maar de lange rij gekrulde ijzeren platen aan een stalen draad is intrigerend.
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Naar het terras

Nu volgt het mooiste stuk, dwars door de duinen. Daar is nog werk te verrichten voor het Wandel-

netwerk Noord-Holland, want op de meeste splitsingen is geen routepijltje te bekennen. Het gaat 

hier heerlijk duin op, duin af. De vogels fluiten en er heerst rust alom.

Het kleine Wijk aan Zee heeft een compacte dorpskern, met twee kerken en een grote dorpsweide 

waar paarden grazen. Iets verderop, in de Zwaanstraat, staat lunchroom Gewoon. ‘Onze speciali-

teit is lemon cheesecake’, vertelt eigenaresse Wendy Klijn. ‘Ik ben vormgeefster en kokkin. Mijn 

creatieve kant kan ik in het koken helemaal botvieren. Het geheim van mijn cheesecake? Ik doe er 

iets meer slagroom in, dan smaakt-ie niet te kazig.’ En de latte macchiato met een dubbel shot es-

presso? ‘Héérlijk’, zucht Gilles. Voor de zelfgemaakte soep is het nog iets te vroeg.

Open 
landschap
Aan de rand van de dorps-

kern van Wijk aan Zee is een 

groot weiland, de Dorpswei-

de. In de elfde en twaalfde 

eeuw hadden de meeste 

zeedorpen langs de Noord-

Hollandse kust zo’n weide, 

waar paarden en koeien 

graasden. Deze dieren lust-

ten wel een struik en zo hiel-

den ze het landschap open 

en zorgden voor bemesting.
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Het is eb en het strand ligt vol schel-

pen, voornamelijk scheermessen, die 

zo lekker onder je schoenen kraken 

als je erop stapt. Gigantische zeesche-

pen stomen op naar het Noordzeeka-

naal, surfers leven zich uit op de gol-

ven en zeemeeuwen roepen elkaar 

met schelle kreten van alles toe. 

IJmuiden komt stap voor stap dichter 

bij, evenals de witgeschilderde hou-

ten palmboompjes van Strandpavil-

joen Aloha. Het is gezellig op het ter-

ras en de uitgebreide lunchkaart is 

ronduit verrassend: naast appeltaart 

met slagroom staat er friet van zoete 

aardappel op de kaart. We bestellen 

een tostado hummus met peterselie-

pesto plus een tostado bospadden-

stoelen met Italiaanse kaassaus en 

chai, gekruide Indiase thee.
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Knusse straten  

De watertaxi vaart ons terug naar IJmuiden, waar we de wandeling vervolgen. Vanaf  de kade over-

zien we het ingewikkelde sluizencomplex van het Noordzeekanaal. De route voert vervolgens door 

de dorpskern, door parken en langs het Zee- en Havenmuseum. Het is een genot om door de knusse 

straten te zwerven. Om vijf  uur arriveren we bij de auto. ‘De kookwinkel is nog open’, kondig ik aan. 

Eigenaar Bob Evertsen weet precies wat ik zoek: ‘Met deze rasp kun je kaneel, gember en Parme-

zaanse kaas raspen’, legt hij uit. ‘Jammer dat jullie hier morgen niet zijn. In het weekend geeft mijn 

zoon kookdemonstraties en dan kunnen de mensen proeven wat hij bedacht heeft.’ Maar morgen 

kook ik zelf, iets met kaneel of  Parmezaanse kaas. 

Het strand ligt 
vol schelpen, die 

onder je 
schoenen 
kraken


