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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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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)

8,5 km

3,4 km

6,5 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.

De routes vanaf dit startpunt komen langs het 
Noordzeekanaal en de visafslag, maar ook door 
het oude IJmuiden. Tip: breng na afloop een  
bezoek aan het Zee- en Havenmuseum. Een  
unieke collectie van historisch materiaal geeft  
informatie over de geschiedenis van het graven 
van het Noordzeekanaal en de ontwikkeling  
van IJmuiden.

•  De rode route rijgt het Noordzeekanaal en het 
imposante sluizencomplex aaneen met het 
oude IJmuiden en de groene corridor aan de 
zuidzijde van de Heerenduinweg.

•  Bij de blauwe route, die naar Startpunt Kop 
van de Haven gaat, draait alles om vis en de 
zeevaart. U wandelt langs de visafslag, de  
sluizen en de Felison Terminal, waar de ferry’s 
naar Newcastle af- en aanmeren. Voor een  
lekker vers visje kunt u terecht in een van de 
visrestaurants.

•  De oranje route is een stevige rondwandeling 
over veel onverharde duinpaden. U loopt langs 
de rand van het Midden-Herenduin, een natuur-
gebied dat deel uitmaakt van Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. In de duinen zijn de res-
tanten te zien van een betonnen anti-tankwal 
van de Festung IJmuiden. Dat was de belang-
rijkste stelling van de Atlantikwall, een door de 
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog aangeleg-
de verdedigingslinie (2685 kilometer lang!). 

Startpunt Zee- en Havenmuseum


