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Fietsroute Heemskerk Zee van tijd

Deze route wordt jou aangeboden door Heemskerk 
Zee van tijd

Lengte: 24.94  km

Stijging: 66  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Kraaiennest, Heemskerk, Nederland

Kraaiennest, 1969LR Heemskerk, Nederland

Routebeschrijving

Welkom in Heemskerk en in het schitterende 
Noordhollands Duinreservaat. Hier liggen vele 
kilometers fietspad voor je klaar om ontdekt te 
worden. Deze fietsroute ‘rondje Heemskerk’ is een 
verrassende en afwisselende route van zo’n 25 
kilometer. De fietstocht telt diverse afstappunten en 
je bent vrij om te starten of eindigen waar je wilt. 
Parkeer de auto, haal de fiets maar van de 
fietsendrager en beleef Heemskerk. Op deze 
fietsroute kom je langs horecagelegenheden, zodat je 
kunt uitrusten en iets lekkers kunt eten of drinken. 
Picknicken onderweg kan natuurlijk ook, kwestie van 
de fietstas/mand vullen en gaan. Steek in ieder geval 
altijd de duinkaart bij je. Duinkaarten zijn te koop bij 
automaten aan de rand het duingebied. Fijne dag 
met veilige fietskilometers gewenst. Trappen maar!

Bezienswaardigheden

Opstappunt Kruisweg

1  - Afstand langs route: 0.06  km

Afbeelding 1: Opstappunt Kruisweg (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Afbeelding 2: Opstappunt Kruisweg (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Vanaf de parkeerplaats Kruisweg kun je direct de 
duinen in of richting het dorp gaan. Het is een 
bekende parkeerlocatie en kan dus bij ideaal wandel 
of fietsweer wat sneller vol zijn.

Gasterij de Kruisberg

2  - Afstand langs route: 1.52  km
Gasterij Kruisberg
Midden in het duingebied van Heemskerk kun je 
'natuurlijk' genieten bij Gasterij Kruisberg. Het 



Afbeelding 3: Gasterij de Kruisberg (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Afbeelding 4: Gasterij de Kruisberg (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)
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fietspad komt pal langs dit gezellige restaurant met 
groot terras. Hier valt zoveel leuks te zien; van 
krijtborden met originele teksten tot een hondenbar. 
Kippetjes lopen vrij rond tussen de buitentafels, waar 
gasten genieten van bijvoorbeeld verse scones of een 
lekkere lunch. De (seizoens)producten komen zoveel 
mogelijk uit de regio en dat proef je. Het 
paradepaardje van Gasterij Kruisberg heeft niets te 
maken met paarden, maar wel met Hooglanders. De 
Highlanderburgers zijn befaamd.
Gasterij Kruisberg verzorgt met stichting Crosshill 
voor het PWN de begrazing in het duin tussen Wijk 
aan Zee en Castricum. Ze hebben zo'n 450 schapen, 
70 Hooglanders, 80 Hollandse landgeiten en 20 
Exmorepony's. Er worden ook diverse activiteiten 
georganiseerd, lees hierover via gasterijkruisberg.nl/
crosshill

Strand van Heemskerk en paviljoen De 
Vrijheit

3  - Afstand langs route: 3.59  km
Heemskerk aan Zee is een prachtig - en relatief rustig 
- familiestrand. Je bereikt het strand via het 
duingebied, per tweewieler of lopend. Geniet van het 
zand en de zee. Controleer bij de post van de 

Afbeelding 5: Strand van Heemskerk en paviljoen De 
Vrijheit (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 6: Strand van Heemskerk en paviljoen De 
Vrijheit (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 7: Strand van Heemskerk en paviljoen De 
Vrijheit (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Reddingsbrigade welke vlag er hangt en of je dus 
veilig kunt zwemmen. Heb je zin in iets te eten of in 
een lekker drankje op het terras? De gehele zomer is 
het goed toeven bij Strandpaviljoen de Vrijheit. Hier 
kun je ook terecht voor het huren van parasols, 
strandbedden, strandstoelen en windschermen.

Rustplaats met uitzicht op waterrijke 
natuur

4  - Afstand langs route: 5.38  km
Het Noordhollands Duinreservaat (NHD) is een 
bijzonder natuurgebied. In dit infiltratiegebied wordt 



Afbeelding 8: Rustplaats met uitzicht op waterrijke 
natuur (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 9: Rustplaats met uitzicht op waterrijke 
natuur (Bron: Heemskerk Zee van tijd)
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drinkwater geproduceerd, vandaar ook dat je een 
duinkaart nodig hebt. De omgeving is het leefgebied 
van diverse dieren en planten. Neem de tijd om de 
natuur te beleven en ga eens op het bankje bij de 
waterpoel zitten. Met een beetje geluk komen 
Schotse Hooglanders of de Exmoor pony er drinken 
en je hebt hier in ieder geval een prachtig uitzicht op 
de gevarieerde natuur.

Opstapplaats Oudendijk

5  - Afstand langs route: 6.89  km

Afbeelding 10: Opstapplaats Oudendijk (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Parkeerplaats Oudendijk is een ruim terrein met 
voldoende parkeergelegenheid. Een ideale plek om 
een wandel- of fietsroute door het duingebied te 
starten.

Camping Klein Hemelrijk

5  - Afstand langs route: 6.97  km

Afbeelding 11: Camping Klein Hemelrijk (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 12: Camping Klein Hemelrijk (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Groen. Rust. Ruimte. Ontdek een oase van rust op 
Natuurkampeerterrein Klein Hemelrijk. Overnacht 
hier in je eigen tent of huur een bijzondere 
accommodatie zoals een yurt of blokhut, direct 
grenzend aan het groen van het Noordhollandse 
Duinreservaat. Kom kamperen en geniet van het 
natuurlijke karakter van deze bijzondere camping.

Tuindersgebied van Heemskerk

6  - Afstand langs route: 9.16  km
Fiets door het tuinbouwgebied en geniet! Op de 
zandgronden van Heemskerk groeien en bloeien 
meer dan vijftig soorten gewassen. Trotse telers 
verbouwen er bijzondere bollen en bloemen, zoals 
tulpen, hyacinten en lelies. Al die kleuren en geuren, 



Afbeelding 13: Tuindersgebied van Heemskerk 
(Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 14: Tuindersgebied van Heemskerk 
(Bron: Heemskerk Zee van tijd)
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het tuindersgebied is geweldig. Langs de weg zijn 
vaak bij stalletjes verse bloemen, groente of fruit 
(aardbeien zijn de trots van Heemskerk) te koop. 
Koop iets lekkers voor onderweg, er is vast wel plek in 
de fietsmand of –tas. Bij Kwekerij Marty mag je zelf 
nog bloemen plukken in de pluktuin.

CoasTulip Experience

6  - Afstand langs route: 10.19  km

Afbeelding 15: CoasTulip Experience (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Neem een kijkje achter de schermen bij een 
tulpenkwekerij en leer meer over deze vrolijk 

gekleurde bloemen. De rondleidingen worden 
verzorgd door de enthousiaste Carla en je bezoekt 
samen met haar de zandgronden en kassen waar de 
tulpen op ambachtelijke wijze worden geteeld. Let op: 
de Experience is alleen geopend van januari t/m april. 
Voor openingstijden check
www.coastulipexperience.nl
Vijf kwekers van topkwaliteit tulpen werken in 
Heemskerk samen onder de naam CoasTulip.

Beeld 'Een komen en gaan'

7  - Afstand langs route: 11.34  km

Afbeelding 16: Beeld 'Een komen en gaan' (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 17: Beeld 'Een komen en gaan' (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Stap gerust even af om rustig naar dit kunstwerk te 
kijken. Wat is het? Je ziet twee blauwe, metalen 
slangen kronkelen rond de in- en uitgang van de 
woonwijk Commandeurs. Het kunstobject is van 
Roland de Jong Orlando en het lijkt in eerste instantie 
een vrolijk fantasiefiguur. Maar bekijk het eens goed 
en ontdek dat 'Een Komen en Gaan' uitermate 
consciëntieus en weloverwogen is ontworpen. Meer 
details zijn te lezen op:
https://www.heemskerk.nl/over-heemskerk/
kunstobjecten/kunst-0191/details
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Beeld ‘Ezel’

8  - Afstand langs route: 12.28  km

Afbeelding 18: Beeld ‘Ezel’ (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Afbeelding 19: Beeld ‘Ezel’ (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Heemskerkers zijn ezels! Deze bijnaam dragen ze met 
trots. Hoe dat zo komt, is te lezen op
https://www.heemskerkzeevantijd.nl/heemskerk/
. 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.

Beeld ‘Maerten van Heemskerck’ (1998)

8  - Afstand langs route: 12.35  km
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, 

Afbeelding 20: Beeld ‘Maerten van 
Heemskerck’ (1998) (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

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

Het centrum van Heemskerk

8  - Afstand langs route: 12.39  km

Afbeelding 21: Het centrum van Heemskerk (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 22: 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 
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horeca. Het centrum is iedere vrijdag extra gezellig 
vanwege de weekmarkt bij het Burgemeester 
Nielenplein en de Maerelaan. Zo’n grote en 
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

Kinderboerderij Dierendorp

9  - Afstand langs route: 12.86  km

Afbeelding 23: Kinderboerderij Dierendorp (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Fiets om het park en zie hoeveel ruimte de 
boerderijdieren van Dierendorp hebben. Wandel 
(gratis) naar 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.

Slot Assumburg

10  - Afstand langs route: 13.96  km

Afbeelding 24: Slot Assumburg (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Afbeelding 25: Slot Assumburg (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Heemskerk wordt wel ‘het best bewaarde geheim van 
de Noordzeekust’ genoemd. Dat verwijst niet alleen 
naar het strand, maar ook naar de kastelen in het 
dorp. Van een afstand zie je het 13de-eeuwse Slot 
Assumburg al statig staan. Er gewoon langs fietsen is 
geen optie, dus afstappen. Hier leefden verschillende 
adellijke families, maar tegenwoordig is het een 
hostel met een prachtig park. Het bezoekerscentrum 
het Koetshuijs en de kasteeltuin met een rosarium, 
fruitboomgaard en kruiden- en groentetuin zijn een 
bezoek meer dan waard.

Kasteeltuin Assumburg en 
bezoekerscentrum het Koetshuijs

10  - Afstand langs route: 13.96  km

Afbeelding 26: Kasteeltuin Assumburg en 
bezoekerscentrum het Koetshuijs (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Bezoekerscentrum het Koetshuijs is het startpunt 
voor een bezoek aan de kasteeltuin en Park 
Assumburg. Hier krijg je alle informatie over de 
(barok)tuin, het kasteel, eventuele activiteiten op het 
terrein en je betaalt er entree. Wandel door de 
schitterende kasteeltuin, het kleur- en geurrijke 
rosarium, de rijke boomgaarden en de groente- en 
kruidentuin met een bijzondere waterput. Je kunt op 
een bankje gaan zitten en wegdromen bij het geluid 



Afbeelding 27: Kasteeltuin Assumburg en 
bezoekerscentrum het Koetshuijs (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)
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van spetterende fonteinen in de spiegelvijver en de 
geur van rozen opsnuiven. En dat alles gewoon in 
Heemskerk.

Kasteel Oud Haerlem

11  - Afstand langs route: 14.52  km

Afbeelding 28: Kasteel Oud Haerlem (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 29: Kasteel Oud Haerlem (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Nóg een kasteel in Heemskerk, dat klinkt 
veelbelovend. Het verhaal over Kasteel Oud Haerlem 
is interessant, maar er valt helaas niet veel meer te 
zien van de ruïne dan verhogingen in het weiland. 

Wel staat er een info-bord van gemeente Heemskerk 
over Recreatiepark Assumburg/Oud Haerlem waarop 
meer valt te lezen over het terrein en het 
archeologisch rijksmonument. Deze omgeving heeft 
een rijke historie! De restanten van het middeleeuws 
kasteel Oud Haerlem waren door de eeuwen heen 
gewild als bouwmateriaal, zelfs voor Slot Assumburg. 
Er wordt nog altijd bodemonderzoek ter plaatse 
gedaan. Wethouder Aad Schoorl vertelt hierover in 
een video: https://www.youtube.com/watch?
v=6b2q3j4QfDw&t=7s.

Beeld ‘Vroegelingen’

12  - Afstand langs route: 15.28  km

Afbeelding 30: Beeld ‘Vroegelingen’ (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Afbeelding 31: Beeld ‘Vroegelingen’ (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Als je door de Broekpolder fietst dan springen de vier 
beelden op hoge, kromme palen absoluut op. Ze 
staan langs het fietspad, zijn gemaakt door 
kunstenares Anna Mul en hebben de naam De 
Vroegelingen. De vier sculpturen verbeelden de band 
die mensen hebben met de aarde. Anna: “Hoe meer 
de mensen vergeten naar de aarde te luisteren 
tijdens het in beslag nemen ervan, hoe meer moeite 
ze hebben om ergens te wortelen.” En zoals een 
zaadje jarenlang onder de grond kan liggen om dan 
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ineens te ontkiemen, zo komen de mensen van 
vroeger nu weer omhoog, als Vroegelingen.

Opstapplaats Communicatieweg

13  - Afstand langs route: 16.79  km

Afbeelding 32: Opstapplaats Communicatieweg 
(Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Pal langs de snelweg A9 kun je gratis parkeren op de 
parkeerplaats aan de Communicatieweg vlakbij Fort 
Veldhuis en de Heemskerkse Golfclub.

Fort Veldhuis

13  - Afstand langs route: 16.99  km

Afbeelding 33: Fort Veldhuis (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Afbeelding 34: Fort Veldhuis (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Net als je het niet meer verwacht, zo op de rand van 
de gemeente, passeer je in het weidse en groene 
landschap Fort bij Veldhuis. Het fort diende als 
verdedigingswerk en was onderdeel van de vroegere 
verdedigingslinie. Tegenwoordig is in Fort bij Veldhuis 
het Luchtoorlogmuseum gevestigd, opgericht door de 
stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945. In het 
fort zijn o.a. oude vliegtuigmotoren, 
vliegtuigonderdelen van vliegtuigen die in Noord-
Holland zijn neergestort, persoonlijke bezittingen van 
vliegers, foto’s en documenten uit de Tweede 
Wereldoorlog te zien.

Heemskerkse Golfclub

13  - Afstand langs route: 17.38  km

Afbeelding 35: Heemskerkse Golfclub (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 36: Heemskerkse Golfclub (Bron: 
Heemskerk Zee van tijd)

Geniet al fietsend door het landschap van Noord-
Holland van de geluiden van de natuur en bewonder 
de groene omgeving. Voor een extra groen uitzicht ga 
je naar de Heemskerkse Golfclub met een 27 holes 
golfbaan. Voor wie wil, parkeert de fiets en gaat zelf – 
mits je in bezit bent van GVB – de baan op. Deze 
golfbaan is één van de langste banen van Nederland 
en uitdagend vanwege de waterpartijen. Een ander 
goed idee: neem iets te eten of te drinken op het 
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terras van Grand Café 19
e
. De huisgemaakte appeltaart is een aanrader.

Twaalfmaat

14  - Afstand langs route: 18.3  km

Afbeelding 37: Twaalfmaat (Bron: Heemskerk Zee van 
tijd)

Van fietsen word je dorstig en/of hongerig. Maak een 
tussenstop (of gebruik het als start/eindpunt) bij het 
wegrestaurant Twaalfmaat, direct langs de A9. 
Twaalfmaat is opgenomen in deze fietsroute, omdat 
dit restaurant is gegroeid van een ‘eetgelegenheid’ tot 
een restaurant waar je ‘uit eten gaat’. Een centrale 
locatie met genoeg parkeerplaatsen en een 
uitgebreide menukaart voor een ontbijt, lunch of 
diner. En, 365 dagen per jaar geopend!

Herdenkingsmonument bemanning B-17 
Flying Fortress

15  - Afstand langs route: 19.89  km

Afbeelding 38: Herdenkingsmonument bemanning 
B-17 Flying Fortress (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Tegenover de in- en uitgang van de Heemskerkse 
Golfclub vindt je een monument ter nagedachtenis 
aan de bemanning van een B-17 Flying Fortress 
bommenwerper die daar in 1944 neerstortte.

Afbeelding 39: Herdenkingsmonument bemanning 
B-17 Flying Fortress (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

Beeld ‘Rotonde’

15  - Afstand langs route: 19.89  km

Afbeelding 40: Beeld ‘Rotonde’ (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

De naam van dit beeld is eenvoudig te verklaren… het 
staat op de rotonde tussen de Jan van Kuikweg met 
De Baandert. De vorm is een ‘afschrift van de 
ondergrond‘: de rotonde. Het cirkelvormige sculptuur 
is van beeldend kunstenaar Luciën den Arend. Zijn 
geometrische, buizen sculpturen zijn op veel locaties 
in Nederland en in Finland te vinden. Meer weten 
over dit beeld of over het werk van de kunstenaar

Beeld ‘Software’

16  - Afstand langs route: 20.27  km
Heemskerk telt heel wat kunstzinnige objecten in de 
openbare ruimte. Een kleurrijk exemplaar als dit 
verdient het om even voor te stoppen. Dit werk van 
Dorothé Jehoel heet 'Software' en lijkt op een 
reusachtig stuk speelgoed. Het lijkt haast of dit oranje 
met blauwe kunstzinnig gekrulde Legoblok toevallig 
in de parkachtige groenstrook is terechtgekomen. 
Een eye catcher, gemaakt uit staal. Meer weten over 



Afbeelding 41: Beeld ‘Software’ (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)
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het kunstwerk? Lees verder op https://
w w w . h e e ms k e r k z e e v a n t i j d . n l / t e - b e l e v e n /
monumenten/

Chateau Marquette

17  - Afstand langs route: 22.63  km

Afbeelding 42: Chateau Marquette (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Afbeelding 43: Chateau Marquette (Bron: Heemskerk 
Zee van tijd)

Als je over de lange oprijlaan naar Chateau 
Marquette fietst, geeft dat een bijzonder gevoel en 
voel je de historie. Het bouwwerk staat er al sinds de 
13e eeuw en heeft vele verbouwingen doorstaan. Wat 
ooit bekend stond als ‘Huys te Heemskerck’ is 

tegenwoordig een luxe hotel en culinair restaurant. 
Veelvuldig gebruikt als trouwlocatie. Het landgoed, 
inclusief slotgracht, poort en toren, komt zo uit een 
sprookjesboek. Gelukkig is het gewoon voor iedereen 
toegankelijk en wandel of fiets je vanuit hier zo het 
duin- en natuurgebied in.

De Patatoloog

1  - Afstand langs route: 24.7  km

Afbeelding 44: De Patatoloog (Bron: Heemskerk Zee 
van tijd)

Zeg in Heemskerk ‘Patatoloog’ en iedereen weet waar 
het over gaat. De verse huisgemaakte frieten zijn een 
begrip in heel Kennemerland. Snackliefhebbers 
stappen dus zeker even van de fiets af om een 
patatje te eten bij de Patatoloog. Dit is meer dan een 
snackbar, hier hebben ze verstand van patat! 
Trouwens, ook van snacks, uitsmijters, omeletten, 
pannenkoeken en diverse belegde (stok)broodjes. Je 
kunt er even rustig zitten, om daarna weer een 
wandeling of fietstocht door het Noordhollands 
Duinreservaat te maken.
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