Fortenroute (22 km)
Ook in de gemeente Velsen zijn restanten van militaire verdedigingswerken te
vinden. De bekendste hiervan is misschien wel de Ruïne van Brederode, maar ook
de verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog nemen een prominente plaats in
binnen de gemeente. Niet zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig zijn de restanten
van twee Romeinse forten.
Startpunt
Pontplein, Velsen-Zuid/IJmuiden
Legenda
L=links ; LA=linksaf; R=rechts; RA=rechtsaf; RD=rechtdoor
Routebeschrijving
1. Recht tegenover de pont fietst u de straat in: Minister van Houtenlaan.
2. Aan uw rechterhand ziet u een spoorwegovergang. U rijdt hier langs.
Vervolgens gaat u LA bij de sportvelden de Tolsduinerlaan in.
3. 1e weggetje RA, tussen de sportvelden door. Aan het eind van dit weggetje,
op het landgoed Schoonenberg, ligt een aantal bunkers, voor voormalige
commandopost van de Festung IJmuiden.
4. Volg de toegangslaan, sla RA de Driehuizerkerkweg op. Even voor de
kruising met de Waterlandweg is aan de linkerkant een huis (Waterlandweg
1) op een zogenaamd KAP-bunkertje gebouwd. Hierin werden de
telefoonlijnen ingeschakeld. Bij het Missiehuis staat het laatste KAPbunkertje in de regio.
5. Vervolg de Driehuizerkerkweg, op de rotonde RD de Driehuizerkerkweg
volgen. Aan het eind van de weg ligt aan de linkerkant rondom het Missiehuis
“Marine Kazerne Driehuis” een aantal bunkers.
6. Een stukje terugfietsen tot de kruising, LA het spoor oversteken en de Duinen Kruidbergerweg in. Voorbij de grote witte villa ligt aan de rechterkant een
tankval. De Duin- en Kruidbergerweg vervolgen, met de bocht mee naar
rechts.
7. Op de kruising RA de Velserenderlaan in. Deze weg volgen met aan de
linkerkant de Ruïne van Brederode.
8. Aan het einde van de Velserenderlaan RA de Brederoodseweg in.
9. De 1e straat LA, de Duinweg in. Aan het eind van de Duinweg rechts om het
station Santpoort-Zuid heen, het spoor oversteken.
10. De 5e weg RA, de Wüstelaan in. Wüstelaan in zijn geheel uitrijden, de
rotonde driekwart volgen, RA de Slaperdijk op, het viaduct onder de randweg
A208 door.
11. De Slaperdijk volgen richting Spaarndam.
12. Vlak voor de eerste bebouwing van Spaarndam (bij ANWB fietsroutepaal
415/2) LA de weg oversteken, langs een parkeerplaats een hobbelig
landweggetje volgen tot Fort benoorden Spaarndam.
13. Een stukje terug over het landweggetje, LA “liniepad” bij het blauwe bord het
fietspad in, de brug over.
14. Na de brug bij ANWB paddestoel 24806 LA richting recreatieboerderij; dit pad
volgen; vervolgens RA het viaduct onderdoor, eerste fietspad LA.
Tip: Bezoek aan recreatieboerderij “Zorgvrij”.
15. Aan het einde de Oostbroekerweg oversteken, LA het fietspad volgen. Langs
het fietspad ligt het gemaal Velserbroek met de militaire inundatiesluis uit
1914.
16. Voorbij het Spaarnwoude Resort, locatie het Buitenhuis, met de bocht naar
rechts. Het fietspad in zijn geheel uitfietsen en de brug over.

17. Direct na de brug RA. Na de bocht (na het roodwitte paaltje) ligt aan de
linkerkant een kleine parkeerplaats. Vanaf deze parkeerplaats leidt een
paadje naar een onder begroeiing liggende kazemat.
18. Het fietspad volgen langs Zijkanaal B. Aan het einde LA het fietspad richting
IJmuiden blijven volgen (dit is een flink stuk!)
19. Bij ANWB paddestoel 24249 richting IJmuiden aanhouden, de skiheuvel
passeren.
20. Op de kruising de Laaglandersluisweg oversteken, LA bij ANWB 62401/001,
1e fietspad RA langs de modelbootvijver/ijsbaan.
21. Aan het einde RA het fietspad richting IJmuiden/Velsen-Zuid volgen. Op deze
locatie heeft een Romeins fort gelegen.
22. Fietspad vervolgen, de Amsterdamseweg oversteken, LA het fietspad langs
de Amsterdamse weg volgen. Deze gaat over in de Parkweg, voorbij het dorp
Oud-Velsen wordt het Stationsweg en loopt deze langs het Noordzeekanaal.
23. Het einde van het fietspad komt uit op het Pontplein, het startpunt van de
route.
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