
Sint-Laurentiuskerk
De 54 meter hoge kruistoren 
van de Sint-Laurentiuskerk zie 
je al van verre als je richting 
Heemskerk rijdt. De geschiede-
nis van dit rijksmonument gaat 
terug naar het jaar 1000, toen 
de parochie gesticht werd door 
de Benedictijnen.

Dorpskerk 
Midden in het centrum staat de 
dorpskerk: een plek van bezinning. 
Geniet van de glas-in-loodramen, 
steek een kaarsje op of kom in de 
zomermaanden op vrijdagmiddag 
luisteren naar een orgelconcert.

Horeca in het centrum 
1  Marx O’Larry’s - marxolarrys.nl
2  IJssalon Verdonk - ijssalonverdonk.nl
 Eetcafé Meesters en Juffen - eetcafemeestersenjuffen.nl
 Brasserie 38 - brasserie38.nl
3  Chinees Restaurant A Wang - awang.nl
4  Café Cheers - FB/cafecheersheemskerk
5  Hart van India - hartvanindia.nl
6 Stelvio Ristorante - stelvio-ristorante.nl
7  Grand Café van Ruysdael - grandcafevanruysdael.nl
 Jack’s Biercafé - jackscafe.nl
8  Het Dorrup grill & wijn - hetdorrup.nl
 Family Heemskerk - heemskerk.family.nl
9  Bij de Boer - bijdeboer.nl
10  Grillroom Santa Maria - grillroomsantamaria.nl
11  Nieuw Kwai Fa - nieuwkwaifa.nl
12  Eetcafé Sphinx - sphinx-heemskerk.nl
 Café Dam - FB/café-dam
13  Klein Geluk - kleingelukontbijtenlunch.nl
 New York Pizza - newyorkpizza.nl
14  Grieks Restaurant Olympia - olympiaheemskerk.nl
15  Eetcafé de Ezel - FB/snackbar.de.ezel

16  Aroi Sushi - aroisushi-heemskerk.nl
17 Café Lokaal - cafe-lokaal.nl
18  Beethoven eten en drinken - beethovenetenendrinken.nl
19  IJssalon Fratelli - FB/ijssalon fratelli
20  Domino’s Pizza - dominos.nl
 Café Pleinzicht - FB/cafe-pleinzicht
 Eethuis Istanbul - istanbuleethuis.nl
21  Sushibar Moon - sushibarmoon.nl
 La Dolce Vita - ladolce-vita.eu

Struinen op de weekmarkt 
De vrijdagmarkt van Heemskerk is een begrip in de 
regio. Sterker nog: in het hele land. Dit jaar heeft de 
weekmarkt namelijk de tweede plek behaald van 
meest aantrekkelijke markten van Nederland. 
Heemskerkers weten wel waarom: het aanbod is zeer 
groot, er heerst een gezellige sfeer en je komt nooit 
met lege handen thuis. Van ambachtelijke streekpro-
ducten tot mediterrane delicatessen en van een mooie 
bos bloemen tot wol om zelf sokken van te breien: je 
vindt het allemaal op de gemoedelijke weekmarkt. 

Haal een lekker broodje bij de bakker, koop een lap 
stof bij de stoffenkraam of sluit aan in de rij bij de vis-
kraam, terwijl ondertussen je aandacht wordt getrok-
ken door de groenteman die zijn heerlijke aardbeien 
aanprijst. Sluit je dag af door nog even na te genieten 
met een koud drankje op een terras. 

FB/weekmarktheemskerk

Evenementen en cultuurhistorie 
in het centrum
Of je nu houdt van cultuurhistorie, van muziekoptredens 
bij een lokaal festival of van lekker struinen op een markt: 
in Heemskerk kun je het vinden. Een blikvanger in het 
centrum is de historische dorpskerk. De kerk is gebouwd 
in 1628 op het fundament van een oudere kerk.

Ook de Sint-Laurentiuskerk heeft een rijke historie en 
is een bezoekje waard. Op het Burgemeester Nielen-
plein is regelmatig iets te beleven, zoals de boeken- en 
platenmarkt. De jaarlijkse cultuurmarkt is een aanrader 
voor de liefhebbers van muziek, fotografie en kunst. 
Of ga naar het Zomerpodium bij kasteel Marquette, 
waar je geniet van muziek en theater. 

Alle tijd om te genieten 
In Heemskerk hoef je je niet te haasten om leuke 
dingen te doen, te zien en te beleven. Lekker struinen 
over de markt, winkelen in het bruisende dorpshart, 
de Middeleeuwse geschiedenis ontdekken bij kasteel 
Marquette of de hele middag op een terrasje van het 
zonnetje genieten. Laat de drukte even achter je en 
verken al fietsend het tuindersgebied, maak een 
wandeling door het duinreservaat, ontdek het rustige 
familiestrand of kom tot rust in de kasteeltuinen van 
Slot Assumburg. In Heemskerk is er altijd tijd voor!  

Deze plattegrond is een uitgave van gemeente Heemskerk. 
Onder voorbehoud van wijzigingen, onjuistheden en drukfouten. 
Foto’s Willem Visser. Editie juli 2019 ©

Een dagje winkelen 
Het dorpscentrum van Heemskerk biedt alles wat je 
nodig hebt. Waar je ook naar op zoek bent, er is altijd 
een winkel die het verkoopt. Of je nu graag winkelt bij 
een landelijke keten of juist dat ene pareltje bij een lokale 
ondernemer zoekt: je slaagt gegarandeerd. Je dagelijkse 
boodschappen, een cadeautje voor je beste vriendin of 
nog snel even op zoek naar een nieuw shirtje voor van-
avond: je vindt het allemaal in het dorpscentrum. 
En dat alles in een ongedwongen en aangename sfeer.  

Nog even een drankje doen? Zoek een plekje op het 
terras van een van de vele eetcafés. Of haal een ijsje 
met de gekste smaken bij één van de ijswinkels. Ook 
voor een uitgebreid diner ben je in Heemskerk aan het 
juiste adres. Houd je van grillgerechten of ga je liever 
voor Italiaanse klassiekers? Aan gastronomisch genot is 
er geen gebrek.

heemskerkzeevantijd.nl
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Overnachten in Heemskerk
1  Camping Noorddorperbos - noorddorperbos.nl
2  Hotel Marquette - hotel-marquette.com
3  Stayokay Slot Assumburg - stayokay.com
4 Camping Klein Hemelrijk - kleinhemelrijk.nl

Horeca buiten het centrum
1  Strandpaviljoen de Vrijheit - strandpaviljoendevrijheit.nl 
2  Gasterij Kruisberg - gasterijkruisberg.nl
3  De Patatoloog - depatatoloog.nl
4  Blond lunch & diner - blondlunchendiner.nl
5 Restaurant de Waterakkers - restaurantdewaterakkers.nl
6  Restaurant Het Chateau - hotel-marquette.nl 
7  Cafetaria Commandeur
 Pizzeria Mamma Mia - pizzeria-mamma-mia.nl
8  Restaurant Delight - restaurantdelight.nl
9  Spijkers Heemskerk  - spijkers-heemskerk.nl
10  Twaalfmaat - twaalfmaat.nl 
11  Halfweg eten en drinken - halfwegetenendrinken.nl
12  Europa eethuis - FB/europa-eethuis
 Chin. rest. Golden House - goldenhouse-heemskerk.nl
 Snackbar Bistro Euroster - Europaplein 20
13  Restaurant La Citadel - la-citadel.nl
 Café Ons Plein - cafeonsplein.nl
 Kwalitaria Broekpolder - kwalitaria.nl
 Pizzeria Lazaro - pizzerialazaro.nl
14 Grand Café de 19e - de19e.nl 

Fietsverhuur 
1  Camping Klein Hemelrijk - kleinhemelrijk.nl 
2  Hotel Marquette - hotel-marquette.com
3  Stay Okay Assemburg - stayokay.nl
4  OV-fietskluizen - ov-fiets.nl

Ontspannen op het strand 
Een strand waar je ver van de bewoonde wereld kunt 
genieten van de zee en waar je toch de luxe hebt van 
een strandtent: dat is het strand van Heemskerk in een 
notendop. Na een prachtige fiets- of wandeltocht door 
de duinen kom je aan op het idyllische strand (vergeet 
je duinkaart niet!). Neem een verkoelende duik in het 
zeewater en geniet in alle rust van het warme zonnetje. 
De kinderen vermaken zich met schepjes en emmer-
tjes, terwijl jij eindelijk tijd hebt voor dat ene boek. Een 
frietje of ijsje haal je bij strandpaviljoen De Vrijheit, ver-
noemd naar het scheepswrak dat voor de Heemskerkse 
kust ligt. Ook kun je hier terecht voor goedverzorgde 
lunch of een eenvoudig diner. 

Zin in een muzikale dag? Er staat elke maand een leuke 
band op het podium. Het paviljoen verhuurt tevens pa-
rasols, strandbedden, strandstoelen en windschermen. 
Alles voor een onbezorgde zomerdag.
strandpaviljoendevrijheit.nl

Duinkaarten
Voor een bezoek aan het Noordhollands Duinreservaat 
heeft iedereen vanaf 18 jaar een duinkaart nodig. 
Deze kunt u aanschaffen bij diverse verkooppunten 
en automaten bij het duingebied.

pwn.nl/natuur/duinkaart

Waan je in vervlogen tijden
Twee markante verschijningen in Heemskerk zijn 
kasteel Marquette en Slot Assumburg. Terwijl de 
omgeving rond kasteel Marquette bosrijk is, kun je bij 
Slot Assumburg genieten van de prachtige kasteel-
tuin. Drink nog een kop koffie of ga voor een luxe 
diner bij kasteel Marquette.

Gasterij Kruisberg
Na een wandel- of fietstocht 
even bijkomen met een kop 
koffie of een goede lunch? 
Maak een tussenstop bij Gasterij 
Kruisberg. Op het menu staat 
onder andere een huisgemaakte 
hooglanderburger.

A9

Fietsend de omgeving verkennen 
Met de fietsroute ‘De duinen van Noord-Holland’ 
maak je een mooie tocht door de hele omgeving. 
Geniet van het duinlandschap, ga nog even naar 
het strand in Wijk aan Zee en drink bij het eindpunt 
samen een lekker drankje bij kasteel Marquette. Volg 
de fietsknooppunten: 35, 23, 15, 14, 34, 97, 42, 35

fietsroutenetwerk.nl

Ontdek al wandelend het hele dorp 
In één dag het hele dorp ontdekken? Met de wandeling 
‘Buitenplaatsen en Kastelen’ loop je in 11,8 kilometer 
door bijna heel Heemskerk. Je wandelt langs kasteel 
Marquette en Slot Assumburg, maar ook het gezellige 
dorpscentrum zal niet ontbreken tijdens de tocht.

wandelnetwerknoordholland.nl

Leuk om te ontdekken 
1   Strand
2  Duingebied 
3 Trimbaan en wandelgebied
4 Chateau Marquette - hotel-marquette.com
5  Huldtoneel - Historisch monument
6  Zwembad de Waterakkers - waterakkers.sportfondsen.nl
 Sauna de Waterakkers - saunadewaterakkers.nl
7  Cultuurhuis Heemskerk - cultuurhuisheemskerk.nl
8  Kinderboerderij Dierendorp - dierendorpheemskerk.nl
 Midgetgolfbaan - sig.nu
9  Kasteeltuin Assumburg - kasteeltuinassumburg.nl
10  Natuurijsbaan - ijsclubkeesjongert.nl
11  Museum Fort Veldhuis - arg1940-1945.nl
 De Stichting Aircraft Recovery Group
12 De Heemskerkse Golfclub - heemskerksegolfclub.nl
13 Archeologisch gebied De Vlaskamp 
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