Fietsroute “Waterroute” (11,5 km; 16 km inclusief optie)
Deze fietstocht loopt langs de (historische) waterstaatkundige werken van de gemeente
Velsen, met optioneel een route langs het havengebied, de vuurtoren en het strand. Het geeft
u zo een goed beeld van de sterke economische peilers als het sluizencomplex en de havens
van IJmuiden.
Startpunt: Pontplein, Velsen-Zuid/IJmuiden
Legenda: L=links ; LA=linksaf; R=rechts; RA=rechtsaf; RD=rechtdoor
Routebeschrijving
1. Vanaf Pontplein RA spoorwegviaduct onder door de De Noo straat in;
2. RA Willebrordstraat; volg de oude spoorlijn; straat gaat over in de IJmuiderstraatweg.
Vanaf hier prachtig zicht op het Noordzeekanaal, het sluizencomplex en de hoogovens
van Tata Steel;
3. Langs benzinestation; LA C. van der Doesstraat;
4. Aan het einde RA Wijk aan Zeeërweg; aan uw linkerhand ziet u de watertoren;
5. Aan het einde van de weg LA IJmuiderstraatweg; deze gaat over in de Julianakade; bij de
Julianabrug RD de Havenkade in;
6. Langs de Westerbegraafplaats rijden; op Havenkade 55 ziet u het Zee- en
Havenmuseum;
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.
Open op woensdag, zaterdag en zondag: 13.00-17.00 uur. Prijs: € 4,00,
kinderen € 2,00. Havenkade 55, IJmuiden. www.zeehavenmuseum.nl
7. Vanaf de Havenkade heeft u goed zicht op de Vissershaven. Volg de Havenkade rechts
naar beneden tot aan de Dokweg;
(optie : vuurtoren) Vanaf de kruising Havenkade/Dokweg LA; volg de hoofdroute naar het
e
strand via de Kromhoutstraat; na de bocht 1 straat RA Strandweg. Deze uitrijden en aan
het einde RA Seinpostweg. Volg de weg om het duin tot aan de vuurtoren. Na bezoek
e
vuurtoren vervolgt u de Seinpostweg; beneden aan duin LA de Strandweg inrijden; 1
weg RA Egmondstraat, Kromhoutstraat; LA om terug te keren naar de fietsroute; of
(Strand ) RA naar het strand met de Kennemerboulevard en Seaport Marina volg
dezelfde weg weer terug;
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.
e

8. RA de Dokweg op; 1 weg LA Halkade; kade blijven volgen. Hier vindt u de IJmuider
visafslag en een aantal visrestaurants.
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.
9. Aan het einde van de Halkade is de Felisonterminal van DFDS-Seaways; dagelijks
vertrekken hier veerboten naar Newcastle in Noord-Engeland;
10. Voorbij de terminal LA naar de ‘Kop van de Haven. Hier heeft u onder meer goed zicht op
Forteiland, wat onderdeel van de Stelling van Amsterdam is;
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.
11. Vanaf ‘Kop van de Haven’ terugfietsen via het Sluisplein richting sluizencomplex;
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.
12. Vervolg de fiets route LA richting sluizen over het sluizencomplex; bij de Middensluis en
Noordersluis zijn twee bruggen; altijd is een van de twee bruggen toegankelijk;
13. Aan de noordzijde van het Noordzeekanaal de route vervolgen langs het kanaal, RA over
de Pontweg naar de veerpont in Velsen-Noord;
14. Met de pont naar de overkant Velsen-Zuid, Pontplein.
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