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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

opmaak juli 2015

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)

9,1 km

4,3 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 spoorlijn tussen Haarlem en Uitgeest werd  
in 1867 opgeleverd, maar het duurde nog een 
eeuw eer het station van Heemskerk volgde. 
Omdat het kleine dorp ver van het spoor af lag, 
was een apart station niet nodig. Maar door de 
groei van de Hoogovens nam de bevolking toe. 
Met de komst van de nieuwe wijken Zuidbroek 
en Oosterwijk lag Heemskerk dichter aan het 
spoor en ontstond er behoefte aan een spoor-
verbinding. In 1969 werd Station Heemskerk in 
gebruik genomen.

•  De rode route gaat naar Wijkpark Vlaskamp 
waar bijzondere archeologische vondsten zijn 
gedaan, waaronder een boerderij uit 400 v.Chr. 
en een 6de-eeuwse offerplaats. Wie goed kijkt, 
ontdekt in het open veld ten westen van het 
spoor de restanten van Kasteel Oud Haerlem 
(1248). De onregelmatige golvingen in het  
weiland verraden de omtrekken van het voor-
malige kasteel. Aan de noordkant doemen de 
contouren op van het nog bestaande Kasteel 
Assumburg.

•  De blauwe route loopt om de restanten van 
Kasteel Oud Haerlem (1248) heen en slingert 
door de nieuwe wijken De Wadden, Broek-
polder en de als een kasteeldorp gebouwde 
Citadel. De geluidswal langs de A9 biedt met 
zijn uitzichtpunten een mooi panorama over 
de polder ten oosten van de snelweg.

Startpunt Heemskerk Station


