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Dorpswandeling Heemskerk Zee van tijd

Deze route wordt jou aangeboden door Heemskerk 
Zee van tijd

Lengte: 2.85  km

Stijging: 4  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

Rendorppark 2, 1961EA Heemskerk, 
Nederland

Rendorppark 2, 1961EA Heemskerk, 
Nederland

Routebeschrijving

Ontdek het dorpshart te voet. Een dorpswandeling 
door Heemskerk is verrassend! Interessanter en 
fraaier dan je wellicht zou verwachten. Wandel in 2.8 
kilometer langs locaties en lees van 21 stoppunten 
meer over de plek. Van opvallende kunstwerken tot 
bijzondere bankjes en van historische hoogtepunten 
tot leuke weetjes. Er valt zoveel moois te zien als je 
door Heemskerk wandelt. Neem de tijd om het dorp 
te ontdekken. Vanzelfsprekend ben je vrij om van 
deze route af te wijken en in het centrum bij een 
horecagelegenheid neer te strijken en onder het 
genot van een lunch, borrel, kop koffie of diner het 
dorp op een andere manier te bekijken.
Routering Wandel - mooiste

Bezienswaardigheden

Strandpaal

1  - Afstand langs route: 0.01  km

Afbeelding 1: Strandpaal (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Een symbolische rotonde in kustgemeente 
Heemskerk. Er mag dan wel een onofficiële NAP 
hoogte op staan, de strandpaal geeft wel goed de 
fietsafstand en de richting naar het strand aan. De 
kleuren van de rotonde geven de omgeving weer. Het 
blauw op het verhoogde middengedeelte verwijst 
natuurlijk naar de zee, het geel/bruin voor het strand 
en de duinen en het grijs is een verwijzing naar het 
bebouwde gebied.

Santa Maria

1  - Afstand langs route: 0.04  km

Afbeelding 2: Santa Maria (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)
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Grill, pasta, pizza of een heerlijke burger. Santa Maria 
heeft het.

Beeld ‘Maerten van Heemskerck’ (1998)

1  - Afstand langs route: 0.05  km

Afbeelding 3: Beeld ‘Maerten van Heemskerck’ (1998) 
(Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Weet je dat… de schilder Maerten van Heemskerck is 
geboren in Heemskerk. Een standbeeld van de beste 
man mag dus niet ontbreken. Het bronzen beeld is 
gemaakt door beeldend kunstenaar Elly Baltus en 
staat in de naar hem vernoemde straat. Neem gerust 
de tijd om te ontdekken welke objecten er als een 
driedimensionale collage zijn gebruikt. Zie je; de fles, 
een telefoonboek, misschien wel een stuk fietsband 
of een autolampreflector? Het beeld zit vol met 
verborgen symboliek. Meer weten? Lees verder op
www.heemskerk.nl/over-heemskerk/kunstobjecten/
kunst-0150/details

New York Pizza

2  - Afstand langs route: 0.06  km

Afbeelding 4: New York Pizza (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Pizza's bezorgen of ophalen.

Klein Geluk

2  - Afstand langs route: 0.06  km

Afbeelding 5: Klein Geluk (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Glutenvrij, lactosevrij en vegan ontbijt & lunch en 
taartjes in Heemskerk.

Café Dam

3  - Afstand langs route: 0.06  km

Afbeelding 6: Café Dam (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Gezellig café in het centrum.

Eefcafé Sphinx

3  - Afstand langs route: 0.06  km
Voor steak's, shoarma of pizza.

Schaatsbanken Kees Jongert

1  - Afstand langs route: 0.08  km
Is het al tijd om uit te rusten? Tegen de kerkmuur, 
met uitzicht op de vijver aan de Zaalberglaan, staan 
twee bijzondere bankjes. De ‘Schaatsbanken Kees 



Afbeelding 7: Eefcafé Sphinx (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Afbeelding 8: Schaatsbanken Kees Jongert (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)
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Jongert’. Deze banken maken deel uit van de 
Bankjesparade. Door heel Heemskerk zijn 
kunstzinnige bankjes te vinden en het idee achter het 
project is om de gemeente te verfraaien, tijd te 
nemen om uit te rusten en te genieten van de 
omgeving of om een praatje te maken.
De bankjes hebben de vorm van ‘Limmer doorlopers’ 
en brengen een ode aan Cornelis Jongert (1897-1970), 
die in 1940 samen met vier andere schaatsers de 
Elfstedentocht won. Op de tegels voor de 
schaatsbankjes staan afbeeldingen van schaatsers én 
een ezel, het symbool van Heemskerk.
Meer lezen over het project? www.bankjesparade.nl

Dorpskerk en oorlogsgraven

1  - Afstand langs route: 0.09  km
De kerktoren van de Nederlands Hervormde Kerk, 
ook de Dorpskerk genoemd, is vanaf ver te zien. Deze 
kerk is gebouwd in 1628 op het fundament van een 
oudere kerk (eerste vermelding in 1063). Loop gerust 
naar binnen en bekijk de glas-in-loodramen, het 
beschilderde plafond en het orgel. De begraafplaats 
rondom de Nederlands Hervormde Kerk heeft grote 
cultuurhistorische waarde vanwege de vele graven en 

Afbeelding 9: Dorpskerk en oorlogsgraven (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 10: Dorpskerk en oorlogsgraven (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

grafmonumenten waarvan sommige teruggaan tot 
voor 1500. De belangrijkste bevinden zich ten oosten 
van de kerk. Iedere vrijdag staat de gezellige en grote 
weekmarkt bij de Dorpskerk.

Vredesmonument

1  - Afstand langs route: 0.09  km

Afbeelding 11: Vredesmonument (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Wandel vooral ook om de Dorpskerk heen en ontdek 
het Vredesmonument. De smeedijzeren duif en zon 
op de bakstenen zuil springen direct in het oog en 
zijn onderdeel van het gehele Vredesmonument met 
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drie zuilen en een stalen hekwerk. Bij dit gedenkteken 
wordt op 4 mei de dodenherdenking gehouden. De 
wegvliegende duif staat symbool voor vrede en de 
opkomende zon kondigt betere tijden aan. Dit 
monument is ontworpen door C.A. van ’t Schip en is 
onthuld op 3 mei 1987.

Vonkels Food & Wine Bar

4  - Afstand langs route: 0.14  km

Afbeelding 12: Vonkels Food & Wine Bar (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Vonkels sprankelt net als Vonkelwijn, het Zuid-
Afrikaanse woord voor mousserende wijn – die we 
natuurlijk op de wijnkaart hebben staan. Vonkels is 
gedurfd, verrassend: een beleving! Van gebak tot 
lunch, borrel of diner: met een bijpassend glas wijn.

Beeld 'Kaas- en broodvolk'

4  - Afstand langs route: 0.15  km

Afbeelding 13: Beeld 'Kaas- en broodvolk' (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Piet Vos maakte in 1994 het kunstwerk dat doet 
denken aan grafstenen. Er is veel symboliek in dit 
drieluik van brons en graniet verwerkt. Het ligt 
verzonken in het trottoir en deels in de muur, achter 
de Dorpskerk. De titel ‘Casenbrootvolk’ wordt in de 

volksmond al snel Kaas- en Broodvolk en verwijst 
naar een bloedige veldslag in 1492. Op het 
middengedeelte staat een geschreven uitleg.

Snackbar eetcafé De Ezel

5  - Afstand langs route: 0.26  km

Afbeelding 14: Snackbar eetcafé De Ezel (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Snackbar in het hart van Heemskerk. Wij wensen u 
een smakelijke maaltijd!

Beeld 'Cirkel'

6  - Afstand langs route: 0.3  km

Afbeelding 15: Beeld 'Cirkel' (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Kijk ook hier weer laag bij de grond en ontdek zo ‘het 
meest onbekende beeld van Heemskerk’. 
Kunstenares Agnes Juten ontwerpt vaker mysterieuze 
zoekplaatjes en de ‘Cirkel’ ligt bewust verscholen bij 
het plantsoen in de Gerrit van Assendelfstraat. De 
Adviescommissie Beeldende Kunst is van mening dat 
een beeld niet altijd zo manifest aanwezig hoeft te 
zijn. Dat is gelukt en toch is de cirkel uit zes delen 
doorspekt met symboliek. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Bekijk dit object nog eens goed en lees 
meer over het kunstobject via www.agnesjuten.com 
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en
www.heemskerk.nl/over-heemskerk/kunstobjecten/
kunst-0159/details
.

Kinderboerderij Dierendorp

7  - Afstand langs route: 0.61  km

Afbeelding 16: Kinderboerderij Dierendorp (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Fiets om het park en zie hoeveel ruimte de 
boerderijdieren van Dierendorp hebben. Wandel 
(gratis) door de kinderboerderij en geniet van de 
gezellige beestenboel. Natuurlijk heeft de 
kinderboerderij in Heemskerk ezels, maar ook een 
paard, varkens, schapen, kippen en vele 
vogelsoorten. Er hangen overal bordjes met tekst en 
uitleg, want een uitje naar Dierendorp is niet alleen 
leuk, maar ook een educatief uitstapje. In de 
knuffelhoek mag je (onder toezicht) tussen de cavia’s 
en konijnen zitten.

Beeld 'Mozaïek'

8  - Afstand langs route: 0.91  km

Afbeelding 17: Beeld 'Mozaïek' (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Een kleurrijk mozaïekwerk van de Heemskerkse 

kunstenaar Jos Stam (1926-1985) is opnieuw onthuld 
op de hoek van de Laan van Assumburg en de 
Constantijn Huygenstraat. In 1961 was ‘Mozaïek’, 
waarop twee jongeren de toekomst tegemoet lopen, 
voor het eerst te zien op de muur van de Adelbertus 
Mavo. Dit pand werd gesloopt, maar gelukkig is de 
muur met het mozaïek bewaard gebleven en in 2020 
opnieuw onthuld. De raad van de gemeente 
Heemskerk wil met het kunstwerk een krachtig 
signaal afgeven voor een respectvolle samenleving en 
tegen discriminatie. Zo krijgt de afbeelding van het 
mozaïek een hernieuwde interpretatie ‘Iedereen telt 
mee’.
IJmond Nieuws maakte een reportage over de 
onthulling op 2 september 2020 van het kunstwerk 
Mozaïek van Jos Stam www.youtube.com/watch?
v=gBICeniUeWU&t=8s.

Beethoven eten en drinken

9  - Afstand langs route: 1.37  km

Afbeelding 18: Beethoven eten en drinken (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Trek in een lekkere snack, of ga je dit keer liever voor 
een vers belegd broodje in onze lunchroom? Ook 
lekker dineren met een goed glas wijn in ons eetcafé 
is mogelijk! Kom sfeer proeven in onze zaak aan het 
Haydnplein 1 in Heemskerk!

Ijssalon Fratelli

9  - Afstand langs route: 1.37  km
In onze ijssalon verkopen wij heerlijke Italiaans 
schepijs. Wij werken samen met IJsmakerij Ci 
Vediamo, waar de gepassioneerde ijsmakers 
gekwalificeerd zijn in handgemaakte ijsbereiding.



Afbeelding 19: Ijssalon Fratelli (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)
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Beeld 'De Vazen'

10  - Afstand langs route: 1.5  km

Afbeelding 20: Beeld 'De Vazen' (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Hoe zullen we dit kunstwerk verklaren? Op en naast 
elkaar gestapelde bronzen vazen met een versiering 
van miniatuur huisjes… De kunstenaar, Walter van 
der Horst, kan zijn gedachtegoed achter het 
beeldwerk uit 2005 zelf al moeilijk uitleggen. Over de 
locatie, A. Verherentstraat – Pastoor J. 
Allemanplantsoen – zegt hij: “Ik zocht naar een 
ontmoeting tussen het architecturale, open karakter 
van de plek; z’n verleden als begraafplaats en het hier 
en nu.” Lees de korte uitleg van Walter van der Horst 
via
www.heemskerk.nl/over-heemskerk/kunstobjecten/
kunst-0196/details

Laurentiuskerk

11  - Afstand langs route: 1.55  km
“De parochie van de H. Laurentius behoort tot de zes 
oudste Noord-Hollandse St. Laurentiusparochies, die 
rond het jaar 1000 door de Benedictijnen zijn 

Afbeelding 21: Laurentiuskerk (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

gesticht", laat de Historische Kring Heemskerk weten. 
De kerk van H. Laurentius werd tussen 1889 en 1891 
gebouwd en steekt met de 53 meter hoge kruistoren 
boven het dorp uit. Het interieur van het 
rijksmonument is in 1991 gerestaureerd door 
vrijwilligers. De Heemskerkse kunstenaar Robert Smit 
heeft er is een eigentijdse muurschildering 
vervaardigd.
Meer weten? Lees dan verder op https://laurentius-
maria.nl/.

Grandcafe Laurentz

12  - Afstand langs route: 1.57  km

Afbeelding 22: Grandcafe Laurentz (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Welkom bij Grandcafe Laurentz, gevestigd in de oude 
Sint Josephschool tegenover de Laurentius kerk in 
ons dorp Heemskerk. In dit prachtige monumentale 
pand, kunt u nu genieten van onze gastvrijheid, 
gezellige sfeer en een pure lunch-, borrel- en 
dinerkaart. Elke dag alles vers en met liefde bereid!

St. Josephschool

12  - Afstand langs route: 1.57  km
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Afbeelding 23: St. Josephschool (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Op nummer 1 in de Anthonie Verherentstraat is de 
voormalige jongensschool St. Josephschool te vinden. 
Het gebouw uit 1918 heeft een monumentale status 
en nadat de muziekschool het pand verliet, heeft 
gemeente Heemskerk het pand verkocht. In 2020 is 
LAURENTZ Uit & Eten,
de uitgaansgelegenheid voor iedereen, met de 
Culturele Cirkel hier neergestreken. Een prima 
onderbreking voor een drankje tijdens deze 
dorpswandeling.
Het pand van de voormalige St. Josephschool is van 
algemeen belang wegens architectuur- en 
cultuurhistorische waarde, uit het eerste kwart van 
de twintigste eeuw. In het erfgoedregister van de 
gemeente omschreven als: “De school heeft tevens 
stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een 
beeldbepalend katholiek gebouwencomplex 
bestaande uit een voormalige jongens- en 
meisjesschool, een tegenoverliggende kerk met 
pastorie, en een voormalig klooster naast de kerk.”
Meer informatie:
https://www.heemskerk.nl/over-heemskerk/
erfgoedregister-met-gemeentelijke-monumenten/
voormalige-jongensschool-aan-de-a-verherentstraat-
h16

Café Lokaal

12  - Afstand langs route: 1.57  km
Bij Café Lokaal is altijd iets te beleven.

Tractor benches

12  - Afstand langs route: 1.58  km
Ach wat leuk! Je herkent direct het ‘zadel’ van een 
tractor in de drie zitjes. Vrolijke, gekleurde 
tractorstoelen in rood, groen en geel bij de A. 

Afbeelding 24: Café Lokaal (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Afbeelding 25: Tractor benches (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Verherentstraat. Net als de ‘schaatsbanken’ in deze 
wandelroute (punt 4) horen deze bankjes bij het 
project Bankjesparade. Het idee en ontwerp is van 
Erik Sok en de tractorbankjes verwijzen naar het 
vroegere agrarische Heemskerk. Gemeente 
Heemskerk: “Het laagste zitje is groen, als een zaadje 
dat nog moet ontspruiten. Het middelste zitje is geel 
en staat voor het ontkiemen. Het hoogste zitje staat 
voor bloei en is daarom rood.”
Voor de opening van de bankjes schreef Henk Engel, 
Voorzitter HKH het volgende gedicht:
TRACTORBANKEN
Zitten is als mijmeren,
het denken over toen.
Denken over nu en straks
en wat we dan gaan doen.
Zitten geeft je ruimte,
de ruimte van het zicht;
het kijken naar de overkant
en weten wat daar ligt…..
… een plek rijk aan historie:
een school, een kerk met haar mis.
Nonnen, priesters, meisjes, jongens
schreven hier geschiedenis.
Ach Heemskerk met je landerijen,
het noeste werken op het land.
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Zie de tractors daar eens rijden
aan de Heemskerks’ duinenrand.
Zo wordt hier historie neergezet
van die nijvere landbouwgrond.
Krijgt het dorp ‘mijmerruimte’
met ‘t traktorbankje wat hier komt.
Neem dus plaats op deze bank.
Want hierop, moet u weten,
heeft door de jaren heen,
al menig landbouwer gezeten.

St. Mariaschool

12  - Afstand langs route: 1.6  km

Afbeelding 26: St. Mariaschool (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Wandel door de Anthonie Verherentstraat en sta 
even stil bij nummer 5, de voormalige St. 
Mariaschool. Momenteel wordt het gebouw door de 
Historische Kring Heemskerk (HKH), de lokale omroep 
en Café Lokaal gebruikt, maar van 1920 tot 1974 was 
het een rooms-katholiek meisjesschool. Destijds was 
het een kleuter- en lagere school, ook heeft de 
huishoudschool er enige tijd gezeten. De Mariaschool 
had veertien lokalen én een gymnastiekzaal. De 
jongens van de St. Josephschool mochten hier komen 
gymmen, maar verder was de school verboden 
terrein voor hen. Het bouwwerk is ontworpen door 
architect W. Robbers.
Een uitgebreide toelichting is te lezen via
https://www.heemskerk.nl/over-heemskerk/
erfgoedregister-met-gemeentelijke-monumenten/
voormalige-meisjesschool-aan-de-a-verherentstraat-
h18

Dichtregel Lucebert

12  - Afstand langs route: 1.67  km
Aan de achterzijde (Kerklaan) van de gevel van de 

Afbeelding 27: Dichtregel Lucebert (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Afbeelding 28: Dichtregel Lucebert (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Mariaschool is het reliëf van een dichtregel van 
Lucebert te vinden. Hij heeft in 1947 een jaar lang 
onderdak gevonden in de Mariaschool en het 
Franciscanessenklooster. De dichter/schilder 
omschreef Heemskerk als “Een ongerept rooms 
eilandje in de benauwende grauwe zee van het 
protestantisme”. De dichtregel in een groene 
neonbuis is een hommage aan de in 1994 overleden 
Lubertus Jacobus Swaanswijk (schrijverspseudoniem 
Lucebert). In 1997 heeft kunstenaar Piet Vos deze 
tekst "Zo ben ik tot over mijn oren verloofd met het 
licht…" ontworpen.

Ario Sushi

13  - Afstand langs route: 1.85  km
Heerlijke Sushi en Thaise gerechten!

Voormalig Raadhuis

4  - Afstand langs route: 2.0  km
Ga eens recht voor het voormalig raadhuis staan en 
bekijk de gevel rustig. Het gemeentelijk monument 
aan het Burgemeester Nielenplein ziet er 



Afbeelding 29: Ario Sushi (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Afbeelding 30: Voormalig Raadhuis (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)
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indrukwekkend uit. Het gemeentehuis is ontworpen 
door de architect Jan Stuyt (1868-1934), die meerdere 
raadshuizen op zijn naam heeft staan; Purmerend 
(1910), Heemstede (1906) en Bloemendaal 
(1906-1908). Twee zuilen ondersteunen het afdak met 
een timpaan waarin het wapen van Heemskerk is 
geplaatst.
Sinds 1982 is er een notariskantoor gevestigd in het 
pand.
Lees verder op:
https://www.heemskerk.nl/index.php?id=392

Gedenksteen voor Burgemeester Nielen

4  - Afstand langs route: 2.03  km

Afbeelding 31: Gedenksteen voor Burgemeester 
Nielen (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Niet alleen het plein is vernoemd naar burgemeester 
Nielen, op het Burgemeester Nielenplein staat ook 
een gedenksteen voor hem. Op een verhoging ligt 
een stenen schijf met de tekst: "Dit plein is in 1975 
door de naamdrager aan de bevolking van 
Heemskerk als een ontmoetingsplaats 
overgedragen." De kunstenaar van de gedenksteen 
(sinds 1975) is onbekend.

Goed voor Elkaar

14  - Afstand langs route: 2.11  km

Afbeelding 32: Goed voor Elkaar (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Voor koffie, lunch, originele cadeautjes en 
gezelligheid.

Het centrum van Heemskerk

1  - Afstand langs route: 2.13  km

Afbeelding 33: Het centrum van Heemskerk (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

In het dorpshart is van alles te doen, dus parkeer de 
fiets (zet ‘m wel op slot) en bekijk de winkels – van 
speciaalzaak tot landelijke keten – en ervaar de 
horeca. Het centrum is iedere vrijdag extra gezellig 
vanwege de weekmarkt bij het Burgemeester 
Nielenplein en de Maerelaan. Zo’n grote en 



Afbeelding 34: Het centrum van Heemskerk (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)
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uitgebreide markt is uniek in een dorp! Wie meer 
over de historie van Heemskerk wil weten, loopt de 
monumentale Dorpskerk in en ontdekt zo meer over 
de oude klok en toren

Beeld van Jan Snoeck

1  - Afstand langs route: 2.17  km

Afbeelding 35: Beeld van Jan Snoeck (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

De ‘stoel van keramiek’ van beeldhouwer Jan Snoeck 
staat te pronken op de hoek van de Deutzstraat met 
de Kerkweg. Een vrolijke verschijning met gele, 
groene, witte en zwarte geglazuurde tegels. Snoeck 
heeft diverse ‘stoelachtigen’ zoals deze zetel gemaakt. 
Vooral kinderen vinden het vaak leuk om even op het 
beeld plaats te nemen. Niet zo vreemd dus dat het 
kunstobject zonder titel één van de meest geliefde 
kunstwerken in Heemskerk is.

Beeld ‘Ezel’

15  - Afstand langs route: 2.28  km
Heemskerkers zijn ezels! Deze bijnaam dragen ze met 
trots. Hoe dat zo komt, is te lezen op
https://www.heemskerkzeevantijd.nl/heemskerk/

Afbeelding 36: Beeld ‘Ezel’ (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Afbeelding 37: Beeld ‘Ezel’ (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

. In het centrum staat een bronzen ezel met een hoge 
aaibaarheidsfactor… de snuit, oren en rug zijn door 
het vele aaien gaan glimmen. Iedereen weet hoe raar 
een echte ezel kan balken, maar of een beeld dat ook 
kan? Houd voor een lachwekkend schrikeffect je hand 
maar eens voor zijn snuit.

Café Cheers

16  - Afstand langs route: 2.32  km

Afbeelding 38: Café Cheers (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Café Cheers is een gezellig bruin café waar iedereen 
welkom is. Er wordt regelmatig gedart en alle 
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voetbalwedstrijden zijn er te zien.

Restaurant A Wang

16  - Afstand langs route: 2.33  km

Afbeelding 39: Restaurant A Wang (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Chinees-Indisch-Restaurant

Brasserie 38

17  - Afstand langs route: 2.41  km

Afbeelding 40: Brasserie 38 (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Restaurant Brasserie 38 in Heemskerk, met het 
karakteristieke puntdak, is sinds 2017 niet meer uit 
het straatbeeld weg te denken. Liefde voor het vak 
evenals passie voor lekker eten en drinken kenmerkt 
Brasserie 38. Dagelijks worden de lekkerste 
gerechten, koffies en dranken vers bereid. Vaak 
seizoensgebonden maar altijd met een eigen 
signatuur.

Eetcafé Meesters en Juffen

17  - Afstand langs route: 2.43  km
Wij heten u van harte welkom als gast. Ons Eetcafé 

Afbeelding 41: Eetcafé Meesters en Juffen (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

kenmerkt zich door een warme, huiselijke sfeer.

IJssalon Verdonk

17  - Afstand langs route: 2.45  km

Afbeelding 42: IJssalon Verdonk (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

IJssalon Verdonk en Heemskerk zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Als één van de oudste 
ijssalons van Nederland heeft IJssalon Verdonk zich 
genesteld in de harten van de Heemskerkers en ver 
daarbuiten.

IJssalon Marx O'Larry's

18  - Afstand langs route: 2.54  km

Afbeelding 43: IJssalon Marx O'Larry's (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)
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Marx O' Larry's bereid dagelijks vers schepijs.

Beeld 'Meeting Point'

17  - Afstand langs route: 2.69  km

Afbeelding 44: Beeld 'Meeting Point' (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Een handig herkenningspunt in het dorp is het beeld 
‘Meeting point’. Een prima plek om elkaar te 
ontmoeten. Lekker centraal ook, want hier kruisen de 
twee belangrijkste winkelstraten van Heemskerk 
elkaar. Bij de herinrichting van het centrum in 1994 is 
dit bijzondere beeldwerk wat uit zand opgetrokken 
lijkt geplaatst. Het ontwerp is van Erik Meijer van 
Putten en staat op de hoek van de Kerkweg - van 
Coevenhovenstraat.

Hart van India

19  - Afstand langs route: 2.72  km

Afbeelding 45: Hart van India (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Ervaar & ontdek de Indiase keuken
Bij Hart van India zijn wij toegewijd om authentieke 
gerechten te serveren die altijd worden bereid 
volgens de klassieke Noord-Indiase receptuur met 
verse groenten, kruiden en vlees. Alle gerechten 
worden bereidt door onze professionele chef met 

meer dan 20 jaar werkervaring in India. Nadat onze 
chef is verhuisd naar Nederland past hij zijn kennis 
nog steeds hier toe, om zo authentiek mogelijk 
Indiase gerechten te bereiden. Hierdoor is de smaak 
gelijk gebleven aan die van de traditionele Indiase 
gerechten.

Friethuys 'bij de Boer'

20  - Afstand langs route: 2.78  km

Afbeelding 46: Friethuys 'bij de Boer' (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Voor verse friet ben je bij ons aan het juiste adres,  wij 
serveren heerlijke verse friet met schil in een puntzak.

Nieuw Kwai Fa

20  - Afstand langs route: 2.79  km

Afbeelding 47: Nieuw Kwai Fa (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Traditioneel Chinees restaurant

Grand Café van Ruysdael

1  - Afstand langs route: 2.8  km
Welkom bij Grand Café Van Ruysdael te Heemskerk. 
Onze horecagelegenheid biedt u alle aspecten van 



Afbeelding 48: Grand Café van Ruysdael (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)
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een ideale uitgaansgelegenheid: gastvrijheid, service, 
goede prijs-kwaliteit verhouding en heel veel sfeer.

Jacks Food & Drinks

1  - Afstand langs route: 2.81  km

Afbeelding 49: Jacks Food & Drinks (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Jacks Food & Drinks is een gezellig eetcafé midden in 
centrum van Heemskerk waar je terecht kunt voor 
een goed punt appelgebak, lunch, diner en een borrel 
tot laat. Een (eet)cafe voor iedereen met een leuke 
kaart.

Het Dorrup

1  - Afstand langs route: 2.85  km
In ons restaurant in Heemskerk, met een heerlijk 
terras onder de platanen, heb je het idee dat je op 
een Italiaans pleintje neerstrijkt, maar eenmaal 
binnen bij Het Dorrup, lijk je een hip restaurant in 
New York te bezoeken. En dat allemaal in het 
centrum van het mooie dor(ru)p Heemskerk.

Afbeelding 50: Het Dorrup (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Family Heemskerk

1  - Afstand langs route: 2.85  km

Afbeelding 51: Family Heemskerk (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Bij Family Heemskerk kun je de hele week terecht 
voor heerlijke hamburgers van 100% rundvlees, verse 
frites en een ruime keuze aan snacks. Daarnaast 
staan wij bekend om onze premium hotdogs.

Family Heemskerk

1  - Afstand langs route: 2.85  km

Afbeelding 52: Family Heemskerk (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)
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Snackbar in het Centrum van Heemskerk
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel

&rsuwej


