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Dit wandelnetwerk is een initiatief van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.  
Het wandelnetwerk wordt beheerd door Recreatie Noord-Holland. Kijk voor andere startpunten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.wandelnetwerknoordholland.nl.
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT
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LEGENDA

Bushalte

Treinstation

Horeca

Rustpunt

Bezienswaardigheid

Honden verboden

Broedvogelgebied

Hoge wandelschoenen geadviseerd 

Geschikt voor buggy’s

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute, 
doorgaande route

Lange-Afstand-Wandelpad

Streekpad

Noord-Hollandpad

Duinroute van PWN, 
Natuurmonumenten 
(met looprichting)

4,1 km

4,4 km

6,2 km

Het wandelnetwerk koppelt rondwandelingen van 
circa 2 tot 12 km aan elkaar. De routes zijn in twee 
richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen.
•  Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer en horeca. U kunt kiezen uit 
minimaal twee gekleurde rondwandelingen.

•  Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt 
hier overstappen van de ene op de andere 
rondwandeling en zelf uw route bepalen.

•  Gekleurde pijlen die de te volgen richting 
aangeven, vindt u op lantaarnpalen, verkeers-
palen of routepaaltjes.

•  Verbindingsroutes worden in de bewegwijze-
ring met grijze pijlen aangeduid.

•  Doorgaande routes als langeafstandspaden, 
streekpaden en het Noord-Hollandpad zijn in 
de bewegwijzering opgenomen.

•  Boerenlandpaden, onverharde paden met 
overstapjes, zijn onderdeel van het netwerk. 
Honden zijn er verboden. Houdt u rekening 
met vee in de weilanden.

Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij  
vermeld staat dat honden verboden zijn.

     Wandelnetwerk
Midden- 

Kennemerland

HOE WERKT HET?

WELKOM
U staat aan de start van enkele gemarkeerde 
rondwandelingen van het wandelnetwerk 
Midden-Kennemerland. Dit wandelnetwerk  
bedraagt bijna 200 kilometer.

Wie IJmuiden aan Zee zegt, denkt aan het 
Kennemerstrand, de jachthaven, de Kennemer-
boulevard en het achterliggende duingebied 
met het Kennemermeer. De drie routes vanaf dit 
startpunt komen erlangs.

•  De rode route rijgt diverse hoogtepunten aan 
elkaar: jachthaven Marina Seaport, het hoge 
Semafoorduin met prachtige vergezichten, het 
Kennemermeer en het Bunkermuseum. Het uit-
zicht op het sluizencomplex en het Forteiland 
is indrukwekkend. Het kustfort op het eiland 
uit 1885 is onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam, een voormalige verdedigingslinie. 

•  De groene route doet zijn naam eer aan,  
want u wandelt door de natuur rond het Ken-
nemer meer. Het meer is in 1990 aangelegd ter 
compensatie van de verloren natuur tijdens de 
bouw van de jachthaven, de boulevard, de flats, 
hotels en parkeerterreinen. Het wemelt er van 
de vogels, waaronder meerkoeten en verschil-
lende eendensoorten. In de natte duinvallei 
groeien bijzondere planten als parnassia en 
duingentiaan. U wandelt langs allerlei bunkers 
van de Duitse Atlantikwall. 

•  Wie een langere wandeling wil maken, kiest 
voor de gele route. Al wandelend komt u langs 
jachthaven Marina Seaport, het hoge Semafoor-
duin en het Bunkermuseum. Dit museum is ge-
vestigd in een voormalig bunkercomplex uit de 
Tweede Wereldoorlog. De route komt ook door 
het duingebied rondom het Kennemermeer.

Startpunt IJmuiden aan Zee


