Fietsroute “Verrassend Velsen” (40 km)
Deze fietsroute maakt gebruik van het knooppuntensysteem:
03 – 11 – 35 – 34 – 05 – 04 – 02 – 03
Startpunt
Pontplein, Velsen-Zuid/IJmuiden.
De route nodigt u uit om het veelzijdige gebied rondom het Noordzeekanaal te
ontdekken. Prachtige natuurgebieden, brede zandstranden, cultureel erfgoed en
indrukwekkende sluizen en havens, wisselen elkaar af tijdens deze verrassende
tocht.
Routebeschrijving
Begin uw route op het Pontplein in Velsen-Zuid/IJmuiden. Vanuit Velsen-Zuid (03)
voert de route u naar recreatiegebied Spaarnwoude (11): een oase van rust met
weidse polders en bos. Via het pittoreske dorpje Spaarndam (35) vervolgt u uw weg
via Santpoort-Zuid (34) langs het unieke duinlandschap van Nationaal Park ZuidKennemerland (05-04) naar het brede zandstrand van IJmuiden aan Zee. De
strandpaviljoens zijn het hele jaar door geopend en vormen een ideaal rustpunt
tijdens uw tocht. Via de havens fietst u door naar het grootste sluizencomplex van
Nederland (02). Hier heeft u een geweldig uitzicht op de enorme zeeschepen die
voorbij varen. Afsluitend neemt u de pont terug naar het Pontplein in VelsenZuid/IJmuiden.

Velsen-IJmuiden, gelegen aan de
monding van het Noordzeekanaal, dat
via immense sluizen uitmondt in zee,
combineert de rust van het brede strand
en het duinlandschap met de
bedrijvigheid van de vissershaven,
visafslag en industrie.
Met een unieke ligging, een prima
infrastructuur en voorzieningen, heeft de
gemeente inwoners en bezoekers veel te
bieden.
Velsen geldt als een veelzijdige gemeente waar het uitstekend wonen, werken en
recreëren is. Bovendien strekt Velsen zich uit over een groen achterland met
historische buitenplaatsen, bos, duinen en strand.
Velsen is een gemeente met een zeer rijke historie. De veelzijdigheid van de
geschiedenis is af te lezen aan het landschap en aan de verscheidenheid aan
woonkernen, bebouwing en architectuur. De gemeente, vaak geïdentificeerd met de
visserij en industrie van IJmuiden, heeft veel bijzondere elementen.
Pieren, sluizen en de havens rondom
het Noordzeekanaal karakteriseren
IJmuiden als havenstad. IJmuiden is de
maritieme poort naar Amsterdam en de
Nederlandse haven voor vis en staal. In
Velsen zijn alle soorten havens
aanwezig. In IJmuiden vindt u de grootste
vissershaven van Nederland, maar ook de
moderne zeejachthaven Marina Seaport
IJmuiden voor de recreatievaart, de
haringhaven en de IJmond haven. Vanuit
de vissershaven van IJmuiden (kop van de
haven) vaart een veerdienst op Newcastle.
Voor een lekkere verse vis kunt u terecht
op de Kop van de Haven, of bij de Halkade,
of een van de andere restaurants in het
havengebied van IJmuiden.
De sluizen van IJmuiden vormen bij IJmuiden de verbinding tussen het
Noordzeekanaal en de Noordzee. Het sluizencomplex bestaat uit de Zuidersluis uit
1876, de Middensluis uit 1896, de Noordersluis uit 1929 en de Spuisluizen. Ten
westen van de sluizen ligt het Forteiland, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
Jarenlang was de Noordersluis de grootste schutsluis van Nederland en Europa.
Door de toename van de afmetingen van de schepen is deze sluis een bottleneck
geworden voor de scheepvaart naar de Haven van Amsterdam. Inmiddels is besloten
dat er een tweede zeesluis gebouwd gaat worden.
Bij de Spuisluizen bevindt zich ook het grootste gemaal van Nederland. Dit vervult
een belangrijke rol in de afwatering van een groot deel van Noord- en Zuid-Holland.

Het IJmuider Zee- en Havenmuseum biedt een unieke collectie van historisch
materiaal over het graven van het Noordzeekanaal, de visserij in IJmuiden,
scheepscommunicatie en vele scheepsattributen. Bezoek ook de nieuwe
tentoonstelling over flessenscheepjes! Open op woensdag, zaterdag en zondag:
13.00-17.00 uur. Prijs: € 4,00, kinderen € 2,00. Havenkade 55, IJmuiden,
www.zeehavenmuseum.nl.
Nationaal Park Zuid Kennemerland
kenmerkt zich met haar weidse, 3800
hectare grote duingebied, door jonge,
kalkrijke duinen met bijbehorende
zeldzame flora en fauna. Daarnaast zijn
er brede stranden, fraaie binnenduinbossen en veenpolders. Het natuurlijke
landschap vormt een boeiend contrast
met landgoederen en andere cultuurhistorische elementen, zoals bunkers en
het zeedorpenlandschap.
Het recreatiegebied Spaarnwoude
biedt volop mogelijkheden om de
gemeente Velsen actief te ontdekken. U
kunt o.a. fietsen, wandelen, skeeleren,
steppen, skiën, klimmen en golfen in het
recreatiegebied Spaarnwoude dat
tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen
ligt. Het gebied is bijna 3.000 hectare
groot en is een oase van groen, natuur
en rust.
Forteiland; het fort werd aan het einde van
de 19de eeuw gebouwd ter verdediging van
de zeesluizen en als onderdeel van de
Stelling van Amsterdam. Het fort is vanaf
4 mei elke eerste zondag van de maand
geopend. Een excursie naar het eiland duurt
twee uur en kost € 12,00. De boot vertrekt
om 11.00, 13.00 en 15.00 uur vanaf het
Sluisplein aan de Kop van de Haven. Kijk
voor meer informatie op www.forteiland.nl
of bel 0255-527707.
Het Bunker Museum in IJmuiden geeft u
de unieke mogelijkheid om een kijkje te
nemen in de bunkers in het gebied van
de monumentale batterijen Heerenduin
en Olmen, die in de oorlog dienst deden
als personeelsonderkomens. Het
museum is van mei tot en met oktober
elke eerste zondag van de maand open
van 11.00-16.00 uur. Entreeprijs € 1,50.
Badweg 38, IJmuiden.

Stranden
Er zijn veel en unieke mogelijkheden voor wind-, en watersport in Velsen; op het
strand en in de zee, of vanuit de zeejachthaven in IJmuiden aan Zee. Maar ook voor
de minder actieve bezoeker die graag op het water is zijn er tal van mogelijkheden.
IJmuiden aan Zee heeft een ruim en breed strand met 4 paviljoens die het hele jaar
door geopend zijn. Verder zijn er naast de zeejachthaven meerdere voorzieningen
aan de Kennemerboulevard.
IJmuiderslag is een rustig en breed strand met 1 strandpaviljoen (het hele jaar door
geopend). Hier zijn het hele jaar door honden toegestaan.
Strand Noordpier ligt direct ten noorden van het Noordzeekanaal, ten zuiden van
Wijk aan Zee. Het is een unieke plek voor wind- en watersporters vanwege de
bijzondere wind en golfstroming die door de Noordpier wordt veroorzaakt.

