Rondje Veelzijdig Heemskerk
Deze route wordt jou aangeboden door
Heemskerk Zee van tijd

RouteYou routegids: Rondje Veelzijdig Heemskerk
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Maerten van Heemskerckstraat 44, 1964ED Heemskerk,
Nederland
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4 km

Hellingsgraad over segment van 500 m

5 km
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1 km

2 km
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Maerten van Heemskerckstraat 25A, 1961EB Heemskerk,
Nederland
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Rondje Veelzijdig Heemskerk

ondernemers zien je graag! Deze wandelspeciaaltjes
vind je hier: LINK
Deze route is ook beschikbaar als audiotour waar alle

Deze route wordt jou aangeboden door Heemskerk
Zee van tijd

stoppuntbeschrijvingen aan je worden voorgelezen.
Deze is te vinden via de volgende link: Audiotour
Rondje Veelzijdig Heemskerk. Let op, deze route is
niet toegankelijk voor mensen met honden vanwege
een verbod op het landgoed van Chateau Marquette.
De

hondvriendelijke

rolstoelvriendelijke
honden

is

gelijk

aan

Losloopgebieden

aangegeven.

Rustpunten,

en speelplaatsen zijn ook aangegeven op de route.

Stijging: 16 m

Deze routes zijn mede mogelijk gemaakt door

Moeilijkheidsgraad: 4/10

kunstenares Karen Vleugel en de Historische Kring
Heemskerk.

Maerten van Heemskerckstraat 25A, 1961EB
Heemskerk, Nederland

Bezienswaardigheden

Maerten van Heemskerckstraat 44, 1964ED
Heemskerk, Nederland

Startpunt wandelroutes Rondje
Heemskerk

Routebeschrijving
Dit is de reguliere variant van de wandelroute Rondje
Heemskerk.

In

deze

groep,

1

Rondje

- Afstand langs route: 0.0 km

Veelzijdig Variaties, kan je kiezen welke van de twee
variaties

je

wilt

de
voor

watertappunten, losloopgebieden, parkeerplaatsen

Lengte: 7.4 km

Veelzijdig

zijn

route

route.

lopen

(waaronder

ook

de

rolstoeltoegankelijke route)
Tijdens Rondje Veelzijdig Heemskerk van 7,4 km (of
uit te breiden met een lus naar Slot Assumburg tot
9,5 kilometer) kom je bij 33 stoppunten meer te
weten over de rijke geschiedenis van dit dorp dat
rond 2.500 v. Chr. nog helemaal onder water lag. Van
opvallende kunstwerken tot bijzondere bankjes en
van historische hoogtepunten tot unieke weetjes.
Want weet jij bijvoorbeeld hoe de Heemskerkers aan
hun bijnaam ‘de ezels’ komen? En wie het Kaas- en
Broodvolk was?
Neem de tijd om het dorp te ontdekken. Onderweg is
er bij de diverse horecagelegenheden zeker een

Afbeelding 1: Startpunt wandelroutes Rondje
Heemskerk (Bron: Illustratie van Nanique Kok)

moment van rust met iets lekkers. Maak gebruik van
de coupons met aanbiedingen, de deelnemende

4
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Dit is het startpunt van een tweetal routes: Rondje

een smakelijke break van je wandeling (vegan en op

Gezellig Heemskerk en Rondje Veelzijdig Heemskerk.

verzoek ook notenvrij).
Maerten van Heemskerckstraat 25 A (woensdag t/m

Tijdens Rondje Gezellig Heemskerk van 2,1 kilometer

zondag) kleingelukontbijtenlunch.nl • (06) 18 19 37 01

kom je bij 25 stoppunten meer te weten over de rijke

• info@kleingelukontbijtenlunch.nl

geschiedenis en cultuur van dit dorp. Van opvallende
kunstwerken

tot

bijzondere

bankjes

en

Let op: Wandelaars moeten van te voren reserveren

van

om hier gebruik van te maken.

historische hoogtepunten tot unieke weetjes. Want
weet jij bijvoorbeeld hoe de Heemskerkers aan hun

Beeld Maerten van Heemskerck

bijnaam ‘de ezels’ komen? En wie het Kaas- en
Broodvolk was?
2

Tijdens Rondje Veelzijdig Heemskerk van 7,4 km (en

- Afstand langs route: 0.18 km

uit te breiden met een lus tot 9 kilometer) kom je bij
35 stoppunten meer te weten over de rijke
geschiedenis van dit dorp dat rond 2.500 v. Chr. nog
helemaal

onder

kastelen

tot

water

ezels

lag.

aaien

Van
en

monumentale

van

historische

gebeurtenissen tot kalmerende natuur.
Neem de tijd om het dorp te ontdekken. Onderweg is
er bij de diverse horecagelegenheden zeker een
moment van rust met iets lekkers. Maak gebruik van
de coupons met aanbiedingen, de deelnemende
ondernemers zien je graag!
Klein Geluk: ontbijt of lunch platter voor €
12,50 p/p
1

- Afstand langs route: 0.01 km

Afbeelding 3: Beeld Maerten van Heemskerck (Bron:
Gemeente Heemskerk Kunstwerkenbeeldbank)
De als boerenzoon geboren ontvluchtte zijn thuis
voor zijn vader, die woedend was dat de jonge
Maerten in de leer was gegaan bij een kunstschilder.
Met hulp van zijn moeder, die hem kleding en geld
schonk,

kon

hij

zijn

carrière

voortzetten

bij

kunstenaar Jan van Scorel in Haarlem. Vervolgens
reisde hij door Europa en verbleef langere tijd in
Italië, het geboorteland van de renaissance. Toch
bleef hij zijn liefde voor zijn thuisdorp houden en
mede daarom veranderde hij zijn achternaam van
Van Veen naar Van Heemskerck. Na terugkeer
introduceerde hij in het noorden van Nederland de
Italiaanse renaissance kunststijl.
Het beeld

Afbeelding 2: Klein Geluk: ontbijt of lunch platter
voor € 12,50 p/p

Het bronzen beeld van Maerten van Heemskerck is

Voor alle wandelaars van Rondje Gezellig en Rondje

gemaakt door Elly Baltus en is geplaatst in 1998 ter

Veelzijdig Heemskerk. Eten met een goed gevoel en

ere van zijn geboortejaar 1498, toen 500 jaar geleden.

onbezorgd genieten van een plantaardig, gluten- en

De

lactosevrij ontbijt, lunch en meer. De platter met drie

renaissancehouding (contrapposto) en bevat veel

kleine gerechtjes en een kop koﬃe of thee geven je

symboliek.

5

schilder
Zo

is

afgebeeld
zie

je

een

in

een

urineﬂes

klassieke
en

het
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vanuit Velsen te vormen.

opengeslagen boek met anatomische tekeningen die
verwijzen naar het feit dat Maerten van Heemskerck

Tweede Wereldoorlog Monument

ooit als arts werkzaam was.
Dorpskerk van Heemskerk
2

2

- Afstand langs route: 0.23 km

- Afstand langs route: 0.2 km

Afbeelding 5: Tweede Wereldoorlog Monument
(Bron: Heemskerk Zee van tijd)
Rechts naast de ingang van het kerkhof staat een zuil
met

een

smeedijzeren

duif,

zon

en

drie

bakstenenzuilen. De wegvliegende duif staat symbool
Afbeelding 4: Dorpskerk van Heemskerk (Bron:
Heemskerk Zee van Tijd Beeldbank)

voor de vrede. De opkomende zon kondigt betere
tijden aan en de drie bakstenenzuilen als onderdeel
van de muur van de kerk. Het monument is

Zonder een kerk zou Heemskerk zijn naam geen eer

ontworpen door C.A. van ’t Schip en is onthuld op 3

aan doen. Deze hervormde kerk werd voor het eerst

mei 1987. Elk jaar vindt hier op 4 mei de

genoemd in 1063. De Romaanse toren kwam er in de

dodenherdenking plaats.

13e eeuw bij en is een rijksmonument. Hoe de kerk er

Begraafplaats

toen precies uitzag, is haast onmogelijk terug te
halen. In 1573 werd de kerk, tijdens het beleg van

In Heemskerk zijn niet alleen geallieerde militairen

Spanjaarden in Alkmaar, vrijwel geheel gesloopt.

gesneuveld, er waren ook veel burgerslachtoﬀers. Op

Alleen de toren bleef ongedeerd. In 1638 is de kerk

het kerkhof liggen enkele slachtoﬀers begraven, die je

herbouwd.

herkent aan hun witte grafstenen. Op dit kerkhof vind

Verhaal van de luidklok

je

Tweede Wereldoorlog werd de klok uit de toren
worden

verscheept

en

een

te bevelen.

storm of ander gevaar luidde de klok. Tijdens de
zou

priestergraven

Heemskerck. Een wandeling over het kerkhof is aan

had destijds een waarschuwende functie. Bij brand,

en

eeuwenoude

monument voor de vader van schilder Maerten van

De luidklok, die in de kerk hangt, komt uit 1464. Deze

gestolen

ook

Schaatsbanken Kees Jongert

richting

Duitsland. Als verzetsdaad werd het vervoersschip
door de bemanning opzettelijk gezonken. Na de

2

oorlog is de klok teruggevonden bij Urk en is daarna

- Afstand langs route: 0.27 km

terug naar Heemskerk gebracht.

Op

Landvorming

rijkversierde en kunstige bankjes als onderdeel van

diverse

plaatsen

in

Heemskerk

vind

je

de Bankjesparade: een project om in de openbare
De kerk staat op een van de oudste plekken van

ruimte meer van kunst te genieten door middel van

Heemskerk en hier is deels de landvorming van

kunstwerken met een praktische functie.

Heemskerk begonnen. Na 2.500 v.C. begonnen

Cornelis ‘Kees’ Jongert

geesten (hooggelegen zandvlaktes) en duinen zich

6
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misoogsten

in

Nederland

geleid

tot

een

verdrievoudiging van de voedselprijzen. De boeren,
tuinders, handwerkslieden en kleine middenstanders
waren verbitterd over de hoge belastingen die zij
moesten betalen. Hongersnood dreigde. De vlam
sloeg in de pan toen de landsheer een verhoging van
het 'ruitergeld' had opgedragen: een belasting voor
het onderhoud van zijn militaire troepen. Het ging zo
niet langer en daarom bestormden, op 3 mei 1492,
met knuppels en hooivorken gewapende boeren en
burgers Haarlem en Alkmaar. Sommigen hadden
kaas en brood op hun borst gespeld om duidelijk te

Afbeelding 6: Schaatsbanken Kees Jongert (Bron:
Heemskerk Zee van tijd)

maken dat ze vochten tegen de verhongering. Ze
plunderden huizen van rijke burgers en sloegen de
rentmeester van Haarlem dood. Helaas was de

Deze twee kunstzinnige banken zijn een ode aan

opstand niet succesvol. De opstandelingen werden

Cornelis ‘Kees’ Jongert (1897-1970), naar wie de

naar Heemskerk teruggedreven en hier, op het

Heemskerkse IJsclub is vernoemd. Deze Nederlandse

kerkhof van Heemskerk, werd op 15 mei bloedig

schaatser kwam uit Heemskerk en won in 1940 de

korte metten gemaakt met de laatste restanten van

zesde Elfstedentocht. Zijn overwinning moest hij

dit burgerleger.

delen met nog vier schaatsers, omdat ze met zijn

Het kunstwerk

vijven tegelijk over de streep kwamen. De schaatsers
hadden in Dokkum afgesproken om samen te

Dit

ﬁnishen, een afspraak die later bekend werd als het

gedenksteen

doet

herinneren

aan

deze

gewelddadige strijd. Piet Vos maakte in 1994 het

Pact van Dokkum. Tegelijk ﬁnishen op de tocht werd

kunstwerk ‘Casenbrootvolk’. Er is veel symboliek in dit

later verboden.

drieluik van brons en graniet verwerkt. Op het linker

Zittend op een bankje en uitkijkend over het meer zie

paneel zie je de heilige Nicolaas. De legende gaat dat

je enkele traditionele tuinderswoningen.

hij als bisschop van Myra een hongersnood heeft

Beeld 'Kaas- en Broodvolk'

voorkomen. De dood, afgebeeld als landsknecht, kijkt
over zijn schouder mee. Het rechterpaneel staat los
van de middeleeuwen. Hier is het thema 'de dood ter

2

paard' afgebeeld. Het geeft aan dat er ook vandaag

- Afstand langs route: 0.33 km

de dag onderdrukking en hongersnood bestaat. Het
uiteenvallen van het drieluik symboliseert de grote
maatschappelijke veranderingen die plaatsvonden
aan het einde van de middeleeuwen.
Voormalig Raadhuis en Gedenksteen

2

Afbeelding 7: Beeld 'Kaas- en Broodvolk' (Bron:
Collectie Regionaal Archief Alkmaar)

- Afstand langs route: 0.37 km

Afbeelding 8: Voormalig Raadhuis en Gedenksteen
(Bron: Kunstenares Karen Vleugel)

Heemskerk heeft veel goede tijden gekend, maar

Het raadhuis is gebouwd in 1911, op dezelfde plek

zeker ook slechte. In 1491 hadden politieke onrust en

7
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waar het originele raadhuis heeft gestaan. In 1958

Voor alle wandelaars van Rondje Gezellig en Rondje

kwam er een extra verdieping bij met op de voorgevel

Veelzijdig Heemskerk. Bij Bakker Meijer kun je niet

vier zandstenenbeelden. Het hield zijn functie als

alleen heerlijke broodjes, gebak en koeken halen, je

raadhuis tot het in 1981 een notariskantoor werd.

kan er ook slapen. Bovendien is dit hét bakkershuis

Zandstenenbeelden

van de Heemskerkse ezelkoek.
Gerrit van Assendelftstraat 7 (maandag t/m zaterdag)

Linksvoor zie je het zandstenenbeeld van de heilige

bakkermeijer.nl

•

(0251)

martelaar Laurentius van Rome, rechtsvoor een

bestellingen@bakkermeijer.nl

23

26

69

•

vrijheidsbeeld (in de vorm van een moeder met kind),
linksachter schilder Maerten van Heemskerck en

Let op: Wandelaars moeten van te voren reserveren

rechtsachter

om hier gebruik van te maken.

Debora

Bake

(1636-1678),

destijds

Vrouwe van Slot Assumburg en ambachtsvrouwe van

Lauraplein

Heemskerk. Zij schonk na haar dood 4.000 ﬂorijnen
aan de gemeente voor de bouw van huizen voor
weduwen in en uit Heemskerk. Deze wens werd

4

bevochten door haar familie, waardoor het pas 27

- Afstand langs route: 0.56 km

jaar later in omloop kwam. Uiteindelijk zijn de huisjes
nooit gebouwd. Haar gulle gift is de gemeente echter
nooit vergeten, waardoor ze bij dit gebouw toch op
de gevel kwam te staan.
Gedenksteen voor het raadhuis
Voor het raadhuis staat een gedenksteen (1975) ter
ere van Burgemeester Hendrik Nielen, naar wie het
Afbeelding 10: Lauraplein (Bron: Heemskerk Zee van
tijd)

plein is vernoemd. Hij bestreed de samenvoeging van
Heemskerk samen met verschillende gemeentes tot
IJmondstad in de late 20e eeuw. Deels dankzij zijn
inspanningen

is

Heemskerk

nog

steeds

Aan dit pleintje staan achttien bejaardenwoningen uit

een

1952. Oorspronkelijk mocht er vanaf 1948 in

onafhankelijke gemeente. De kunstenaar van deze

Heemskerk niet meer worden gebouwd. Dit was om

gedenksteen is onbekend.

Beverwijk, na de oorlog, te helpen uit te groeien tot
grote stad. Deze huisjes zijn hierop een uitzondering.

Bakker Meijer: bij aankoop van een pak
ezelkoeken gratis een ezelblik

Ze zijn gebouwd om de oudere bevolking, die niet
naar

3

Beverwijk

konden

verhuizen,

te

helpen.

Inmiddels is deze bouwregeling opgeheven, deels

- Afstand langs route: 0.43 km

vanwege de groeiende woondruk voor medewerkers
bij Tata Steel (v/h Koninklijke Hoogovens), lees hier
meer over bij stoppunt Jacob in gevecht met de engel.
Nu vormen deze huisjes en het park een oase van
rust in het levendige centrum van Heemskerk.
Naam Lauraplein
Lauraplein komt van een samenvoeging van de
woorden

Laurentiuskerk

Rabobankgebouw

(ra),

(Lau)

waar

het

en

het

plein

oude
precies

tussenin staat. Oorspronkelijk alleen bedoeld als
werknaam, maar werd al snel overgenomen door de
lokale bevolking.
Het oude klooster en de Pastorie
Afbeelding 9: Bakker Meijer: bij aankoop van een pak
ezelkoeken gratis een ezelblik

5

8

- Afstand langs route: 0.74 km
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De kerk van H. Laurentius werd tussen 1889 en 1891
gebouwd en stak met zijn 53 meter hoge kruistoren
ver boven het dorp uit. De kerk is gebouwd in
neorenaissance bouwstijl, een stijl die in de 19e eeuw
opkwam in Nederland en waarin bijvoorbeeld ook het
Rijkmuseum is gebouwd. Met de prachtige decoratie
en organische bouwvormen is deze kerk dan ook niet
voor niets een rijksmonument. Het interieur is in
1991 gerestaureerd door vrijwilligers, waarbij de
Heemskerkse kunstenaar Robert Smit er toen een
eigentijdse muurschildering heeft geschilderd.
De

kerk

is

doorgaans

te

bezichtigen

op

vrijdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur.
Jongens- en meisjesschool
Afbeelding 11: Het oude klooster en de Pastorie
(Bron: Heemskerk Zee van tijd)

5

- Afstand langs route: 0.89 km

Maria-klooster
Aan de linkerkant van de Laurentiuskerk staat het
voormalig Maria-klooster. Hier woonden de zusters
die les gaven aan de St. Mariaschool en mensen
verzorgden in het St. Jacobs Rusthuis, om de hoek.
Het gebouw is net na de bouw van de kerk gebouwd
en dateert uit 1895. De bouwstijl is neogotiek en
ontworpen door architect J.H. Tonnaer.
Pastorie
De pastorie, ook naast de kerk, is in neorenaissance

Afbeelding 13: Jongens- en meisjesschool (Bron:
Heemskerk Zee van tijd)

stijl gebouwd (1890, door architect J.H. Tonnaer). Tot
aan 1991 hebben de pastoor en zijn kapelaan hier
gewoond. Daarna werd het een parochiecentrum.

Heemskerk heeft twee gebouwen die nog de titel
‘school’ dragen, maar dat lange tijd al niet meer zijn.

Laurentiuskerk

Links de jongensschool (St. Josephschool) en rechts
de meisjesschool (St. Mariaschool). Destijds was het

5

onderwijs gescheiden, net als de bevolkingsgroepen.

- Afstand langs route: 0.77 km

De bouw van de schoolgebouwen liep samen met
een

uitgesproken

periode

in

de

Nederlandse

geschiedenis: de verzuiling. Een opdeling van de
maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of
maatschappelijke opvattingen. Ook in Heemskerk
moest er een aparte rooms-katholieke school komen.
Beide scholen zijn ontworpen door architect Willem
Robbers en zijn gebouwd in opdracht van het roomskatholieke parochiaal kerkbestuur. De jongensschool
ging als de eerste katholieke jongensschool met 220
leerlingen open op 2 januari 1919 (en bleef dat tot
1970). Twee jaar later ging de meisjesschool open (2
januari 1921 tot 1974). Hier werd niet alleen les

Afbeelding 12: Laurentiuskerk (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)

gegeven door juﬀen, ook de Franciscanessen zusters
die in het klooster woonden gaven onderricht.

9
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Tijdens de mobilisatie in Tweede Wereldoorlog waren

Marquettelaan

hier soldaten gelegerd. Nu zijn beide gebouwen het
thuis

van

onder

horecagelegenheden,

andere

verschillende

de lokale omroep en de

7

Historische Kring Heemskerk (HKH).

- Afstand langs route: 1.6 km

Jacob in gevecht met de engel

6

- Afstand langs route: 1.14 km

Afbeelding 15: Marquettelaan (Bron: Kunstenares
Karen Vleugel)

Afbeelding 14: Jacob in gevecht met de engel (Bron:
Gemeente Heemskerk Kunstwerkenbeeldbank)
De woonwijken waar je nu staat zijn een van de

Afbeelding 16: Marquettelaan (Bron: Foto van het
Huldtoneel)

allereerste moderne woonwijken in Heemskerk.
Heemskerk is van origine een agrarische gemeente
en in veel opzichten is hij dat nu nog. Tienduizenden

Deze straat is vernoemd naar het kasteel dat

bloembollen worden jaarlijks hiervandaan verscheept

halverwege de straat ligt: Chateau Marquette (hier

naar andere delen van Nederland en de wereld. Het

brengt de route je later nog langs). Deze straat heeft

agrarische karakter is goed terug te zien in het

voor het grootste gedeelte zijn oude landelijke

tuindersgebied, net aan de bosrand, ten westen van

karakter behouden.

het centrum.

Als je de Marquettelaan helemaal af loopt, is er een

Na de komst van de Koninklijke Hoogovens IJmuiden

plek te zien met een uniek stukje geschiedenis. Hier

(Tata Steel), in de 20e eeuw, namen de tuinderijen

bevindt zich een kunstmatige heuvel. Bekend als de

een minder belangrijke rol in. De ‘Hoogovens’ bracht

Scepelenberg, waarop het Huldtoneel zich bevindt.

veel banen en deze woonwijken werden gebouwd om

Dit is een van de eerste wettelijk beschermde

de nieuwe medewerkers te huisvesten.

archeologische

Het was de intentie van het gemeentebestuur om

november 1967).

deze groep mensen in contact te brengen met

Huldtoneel

verantwoorde

beeldende

kunst.

Een

van

monumenten

in

Nederland

(17

die

kunstwerken zie je hier: Jacob in gevecht met de

Het is niet duidelijk hoe de heuvel is gevormd: of het

engel, dat in 1961 is gemaakt door Nic Jonk. Het

werd gevormd door een grafheuvel uit de Romeinse

onderwerp verhaalt over het gevecht van Jacob met

tijd of al eerder als Germaanse heilige oﬀerplaats

de

worsteling

was. Misschien was de heuvel wel een vergaderplaats

symboliseert de geestelijke strijd tussen deugd en

was. Wel is zeker dat hier later, in de middeleeuwen,

zonde op aarde.

de middeleeuwse landheren werden ingehuldigd als

engel

(Genesis

32.22-32).

De

Heren van Kennemerland. Hieraan wordt de naam

10
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“Huldtoneel” ontleend (namelijk ‘inhuldiging’). De

Goed Voor Elkaar: Wandelspeciaaltje*
voor € 8,95 en 10% korting op alle
Heemskerk souvenirs

huldiging van één van deze hoge heren is afgebeeld
op een groot glas-in-lood raam in het oude raadhuis.
Het Huldtoneel zelf ligt buiten de wandelroute, maar
is een bezoekje op de ﬁets is het zeker waard.

9

- Afstand langs route: 1.79 km

Beeld Ezel

8

- Afstand langs route: 1.7 km

Afbeelding 17: Beeld Ezel (Bron: Heemskerk Zee van
tijd)

Afbeelding 18: Goed Voor Elkaar: Wandelspeciaaltje*
voor € 8,95 en 10% korting op alle Heemskerk
souvenirs

Een oplettende wandelaar heeft onderweg wellicht al
ezeltjes gezien. Waarom is de ezel het kenmerkende

Voor alle wandelaars van Rondje Gezellig en Rondje

element van Heemskerk? Heemskerk was na de

Veelzijdig Heemskerk. In dit monumentale pand met

middeleeuwen voornamelijk een agrarisch dorp dat

werkplekken voor mensen met een verstandelijke of

geld verdiende met land- en tuinbouw. Veel van de

lichamelijke

verbouwde gewassen bestonden uit aardbeien, die

huisgemaakte

werden verkocht in Beverwijk. Het gerucht gaat dat

cadeautjes. De ontmoetingsplek van Heemskerk!

beperking
producten

geniet

je

van

en

vind

je

diverse
originele

de Heemskerkse tuinders deze goederen vervoerden
met behulp van ezels, waarna dit dier een symbool

*Het Wandelspeciaaltje bestaat uit een broodje,

werd voor de bewoners van het dorp. Hier is echter

soepje, vegetarische quiche en een drankje naar

geen uitbundig bewijs voor. De eerste schriftelijke

keuze. De 10% korting geldt voor alle souveniers met

beschrijving van Heemskerkers onder deze bijnaam

als thema Heemskerk of ezels.

was

Kerklaan 1 (dinsdag t/m zaterdag) goed-voor-elkaar.nl

van

de

toenmalige

burgemeester

(1873)

verwijzend naar de koppigheid van de burgers. De

• (0251) 23 22 66 • info@goed-voor-elkaar.nl

burgers omarmde langzaam deze ‘eretitel’. Tijdens
het jaarlijkse carnaval wordt Heemskerk omgedoopt

Let op: Wandelaars moeten van te voren reserveren

in ‘Ezelenheem’.

om hier gebruik van te maken.

Het beeld

Strandpaal

Dit beeld van Judith Braun bracht het symbool tot
leven

in

1988.

De

ezel

heeft

een

hoge
2

aaibaarheidsfactor. Hierdoor zijn de rug, de oren en
de snuit in de loop der tijd geelglanzend geworden.

- Afstand langs route: 1.83 km

Door heel Heemskerk heen zie je versierde rotondes

Als je een stap dichterbij zet, kan je de ezel zelfs soms

en deze rotonde is hierop geen uitzondering. De

horen balken.

strandpaal op de rotonde, die weliswaar niet op
oﬃciële NAP hoogte staat, geeft de ﬁetsafstand en de
richting naar het strand aan. De kleuren van de
rotonde geven de omgeving van Heemskerk weer:

11
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Het Dorrup: tweede drankje* halve prijs

2

- Afstand langs route: 1.85 km

Afbeelding 19: Strandpaal (Bron: Heemskerk Zee van
tijd)
zee, strand en duin. Het grijs eromheen is een
verwijzing naar het bebouwde gebied.
Bakkerij Schuijt en Archeologie in
Heemskerk
2

- Afstand langs route: 1.83 km

Afbeelding 21: Het Dorrup: tweede drankje* halve
prijs
Voor alle wandelaars van Rondje Gezellig en Rondje
Veelzijdig Heemskerk. In het centrum van het mooie
dor(ru)p Heemskerk krijg je het gevoel alsof je op een
Italiaans pleintje neerstrijkt gecombineerd met de
sfeer van een hip restaurant in New York. Zit gezellig
op het terras of in het restaurant en geniet van een
welverdiend drankje*: fris, bier, wijn, koﬃe of thee.
Kerkplein 2 (dinsdag t/m zondag) hetdorrup.nl •
(0251) 82 34 55 • info@hetdorrup.nl

Afbeelding 20: Bakkerij Schuijt en Archeologie in
Heemskerk (Bron: Kunstenares Karen Vleugel)

Let op: Wandelaars moeten van te voren reserveren

Op de plek waar nu restaurant Brafoer staat, bevond

om hier gebruik van te maken.

zich in de vorige eeuw Bakkerij Schuijt. In 1969 werd

Beeld Meeting Point

hier archeologisch onderzoek gedaan door de
Archeologische werkgroep van Beverwijk-Heemskerk.
Daarbij

zijn

funderingen

bakstenenkelder

die

gevonden

waarschijnlijk

bij

van

een

de

Sint

10

Jansheren behoorden. Deze kloosterorde bediende

- Afstand langs route: 2.01 km

vanaf 1317 de kerk in Heemskerk.
Plattegrond
Door de eeuwen heen is de plattegrond van het
Heemskerkse centrum vrijwel gelijk gebleven. Als
Heemskerk werd geplunderd, verwoest of verbrand
werd er weer opgebouwd op de oude funderingen.
Hierdoor vind je onder bijna elk huis in het centrum
restanten die teruggaan tot aan de middeleeuwen. Zo
ligt de geschiedenis van Heemskerk letterlijk aan je

Afbeelding 22: Beeld Meeting Point (Bron: Heemskerk
Zee van tijd)

voeten.

12
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Toen het dorpscentrum in 1994 werd heringericht
met zicht op meer woon- en winkelruimte is hier een
klein pleintje gecreëerd met het beeld Meeting Point
van kunstenaar Erik Meijer van Putten. Het geheel is
gemaakt van oker gepigmenteerd beton dat is
versterkt met kunsthars. De organische vormen met
ribbels in combinatie met de kleur doen denken aan
de duinen, een druipsteengrot of bomen. De twee
zilverberken eromheen versterken dit eﬀect.
IJssalon Verdonk: een sorbet met twee
smaken ijs en saus naar keuze en
slagroom voor € 5,10

- Afstand langs route: 2.06 km
Afbeelding 24: Beeld ‘Triarchie (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)
vragen te laten stellen als ‘wat gebeurt daar onder de
grond?’. Grappig is dat dit beeld uit 1994 door velen
wordt verward met een prullenbak in de stijl van
Holle Bolle Gijs in de Efteling. Dit is zeker niet het
geval, dus trap er vooral niet in.
Mariakerk

12

- Afstand langs route: 2.15 km

Afbeelding 23: IJssalon Verdonk: een sorbet met
twee smaken ijs en saus naar keuze en slagroom voor
€ 5,Voor alle wandelaars van Rondje Gezellig en Rondje
Veelzijdig Heemskerk. De perfecte locatie om in de
ijssalon of op het terras te chillen met een
ambachtelijk

ijsje.

Er

zijn

ook

glutenvrije

en

lactosevrije ijshoorntjes.
Kerkweg 70 (dinsdag t/m zondag) ijssalonverdonk.nl •
(0251) 23 23 15 • info@ijssalonverdonk.nl

Afbeelding 25: Mariakerk (Bron: Nanique Kok)

Beeld ‘Triarchie

Vanaf het beeld Triarchie heb je uitzicht op de roomskatholieke Mariakerk uit 1965. Als architect werd Jos

11

Bijnen uit Oss aangetrokken. De (voormalige) dagkerk

- Afstand langs route: 2.15 km

heeft in de voorgevel een forse, trapeziumvormige
vensterpartij. De IJmondse kunstenaar Jon Marten

De beelden van Roland de Jong Orlando zijn veelal

maakte in 1945 het 100 m2 glas-in-lood kunstwerk

monumentaal van vorm. Deze buizen hebben veel
weg

van

drie

reusachtige

in

elkaar

‘De eeuwige Stad Jeruzalem’. Dit is een van de

geperste

grootste glas-in-lood raampartijen in Nederland.

periscopen. Ook lijken ze op luchtroosters zoals die

De Mariakerk is een goed voorbeeld van een nieuwe

op oude stoomschepen vaak zijn te vinden. Met de

liturgische opvatting in het naoorlogse Nederland. Na

unieke vorm tracht de kunstenaar de toeschouwer

de Tweede Wereldoorlog werd er in kerkelijke en

13
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religieuze gemeenschappen op een andere manier

inmiddels wordt het beheerd door PWN. Het gebied

gekeken

is vogelrijk. Lepelaars en reigers broeden gemoedelijk

naar

het

gemeenschapsgevoel

dat

resulteerde in een nieuw kerktype. De nadruk kwam

naast elkaar.

te liggen op een grote ongedeelde kerkzaal met
dagkerk

en

bijruimtes

voor

Koetshuis

kerkelijke

nevenactiviteiten.
Graaf Willem II Laan

13

15

- Afstand langs route: 3.56 km

- Afstand langs route: 2.33 km

Afbeelding 28: Koetshuis (Bron: Heemskerk Zee van
tijd)
Aan het einde van de 200 meter lange oprijlaan naar

Afbeelding 26: Graaf Willem II Laan (Bron: Heemskerk
Zee van tijd)

Chateau Marquette, bevindt zich links het oude
koetshuis van het kasteel. Het op rechthoekige

De naamgever van de Graaf Willem II laan betreft een

grondslag opgetrokken gebouw bestaat uit één

invloedrijke graaf en koning uit de 13e eeuw

bouwlaag onder een met pannen gedekt schilddak

(1227-1256). Hij is onder andere verantwoordelijk

met gemetselde hoekschoorstenen. Gebouwd in het

voor

midden van de 19e eeuw, dient het gebouw nu als

het

verlenen

van

stadsrechten

aan

de

(privé)woning en is het een rijksmonument.

nabijgelegen steden Haarlem en Alkmaar.
Molenbos

14

Chateau Marquette

16

- Afstand langs route: 2.75 km

- Afstand langs route: 3.61 km

Afbeelding 29: Chateau Marquette (Bron:
Kunstenares Karen Vleugel)
Afbeelding 27: Molenbos (Bron: Nanique Kok)

Dit markante kasteel is gebouwd op de resten van

Het Molenbos is vernoemd naar de graanmolens die

werd het gebruikt als verdediging tegen invallende

het Slot te Heemskerck dat stamt uit 1250. Destijds

tot de jaren ’60 aan de Kerkweg stonden. Het was

volkeren in de West-Friese Oorlogen. Er waren in de

lange tijd onderdeel van Landgoed Marquette,

14e eeuw constant frustraties tussen de elites in

14
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historische kasteel. Geniet van heerlijke verse koﬃe
of thee uitkijkend over een weide vol schapen,
beekjes met zwanen en een landschap van groen.
Marquettelaan 34 landgoed-marquette.com • (0251)
25 70 25 • info@hotel-marquette.com
Let op: Wandelaars moeten van te voren reserveren
om hier gebruik van te maken.
Hotel Marquette
Afbeelding 30: Chateau Marquette (Bron: Heemskerk
Zee van tijd)

17

- Afstand langs route: 4.12 km

gevecht om het graafschap zoals bij het beleg van het
kasteel in 1358. In 1426 werd het kasteel zelfs
helemaal geplunderd. In 1610 kocht heer van
Marquette-en-Ostrevant het kasteel die het de naam
Chateau Marquette gaf. Tot de Tweede Wereldoorlog
was het voornamelijk in gebruik als buitenhuis, terwijl
tijdens de oorlog de Duitse bezetters het als
weerstation gebruikten. Geallieerden wisten dit en
hebben het meerdere malen beschoten, waarna het
dak ernstig was beschadigd. Sinds 1980 is het
landgoed in bezit van PWN. Hierna is het ingrijpend
gerestaureerd om verder verval te voorkomen.

Afbeelding 32: Hotel Marquette (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)

Vandaag de dag is het te huren als evenement- of
trouwlocatie.
Chateau Marquette: kopje koﬃe of thee
met een gebakje voor € 7,50 p/p
16

- Afstand langs route: 3.61 km

Afbeelding 33: Hotel Marquette (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)
Op deze plaats stond een boerderij, totdat in 1985
werd besloten dat hier een hotel zou komen. Op
enige

afstand

van

het

Chateau

om

zo

de

authenticiteit van Chateau Marquette niet aan te
tasten.

Vroeger

voorzag

de

boerderij

de

kasteelbewoners van etenswaren en producten:

Afbeelding 31: Chateau Marquette: kopje koﬃe of
thee met een gebakje voor € 7,50 p/p

melk, graan, vlees en brandhout. Ook de toenmalige
kasteeltuin werd bijgehouden. Om de natuur meer
ruimte te geven is deze tuin opgeheven. Nu wordt het

Voor alle wandelaars van Rondje Gezellig en Rondje

grote veld regelmatig bevolkt door de schapen van de

Veelzijdig Heemskerk. Voel je als een vorst in dit

15
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schaapsherder.

In Rusthuis St. Joseph uit 1940 (nu lunchroom Goed
voor Elkaar) werden zieken geholpen, kinderen

Steenstrapark

geboren en ouderen verzorgd. Vóór de bouw van dit
rusthuis was de bevolking afhankelijk van naasten of

18

van de ziekenhuizen in de grotere steden zoals in
- Afstand langs route: 4.41 km

Haarlem. Met de bouw van het Sint Jozef Ziekenhuis
in 1965 werd het rusthuis langzamerhand minder
belangrijk. Het was te klein en de voorzieningen
verouderd.
Het Sint Jozef Ziekenhuis in de Mozartstraat was in
1978 eindelijk klaar en had destijds zes miljoen
gulden gekost. Al snel bleek dat dit ziekenhuis de
investeringskosten niet kon terugverdienen. Op 1
januari 1988 werd de fusie met het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk bekrachtigd, dat tot veel
protest bij de bevolking van Heemskerk leiden.
Heemskerk kreeg de polikliniek en Beverwijk de
resterende ziekenhuisbedden. De rest van het

Afbeelding 34: Steenstrapark (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)

gebouw werd benut als verpleeghuis en een aantal
woongelegenheden

voor

ouderen

in

een

ziekenhuiscomplex, wat het tot de dag van vandaag

Net naast Hotel Marquette ligt het N.P. Steenstrapark

nog is.

dat is vernoemd naar de heer N.P. Steenstra die
directeur gemeentewerken was van 1946 tot 1978. Hij

Baandert

was deels verantwoordelijk voor betere toepassing
van ecologische beheerpraktijken. Hieronder valt
bijvoorbeeld het strenger optreden tegen het gebruik

20

van chemische bestrijdingsmiddelen.

- Afstand langs route: 5.47 km

Huisbank
In dit park vind je nog een kunstwerk als onderdeel
van de Bankjesparade: de Huisbank van Tom Seerden
uit 2021. Bij het ontwerpen van de Huisbank waren
de

thema’s

beschutting

en

bescherming

een

uitgangspunt. Dit komt onder andere tot uiting in de
dak/huisvorm van de bank.
Meerstate

19

Afbeelding 36: Baandert (Bron: Heemskerk Zee van
tijd)

- Afstand langs route: 4.93 km

De

Baandert

is

een

van

de

belangrijkste

ontsluitingswegen van de gemeente Heemskerk.
Langs deze groene strook, die de woonwijken
Breedweer en Maer scheidt van de rest van
Heemskerk, zijn veel kunstwerken te vinden. Eentje
daarvan is de Wolkenbank van Alie Kalverda,
onderdeel van de Bankjesparade.

Afbeelding 35: Meerstate (Bron: Heemskerk Zee van
tijd)
16
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Afbeelding 37: Baandert (Bron: Heemskerk Zee van
tijd)
Beeld ‘Software’

21

Afbeelding 39: Beeld van Nico Betjes (Bron:
Heemskerk Zee van tijd)

- Afstand langs route: 5.95 km

Beeld 'Scope' en de Poelenburg

23

- Afstand langs route: 6.13 km

Afbeelding 38: Beeld ‘Software’ (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)
Een kunstzinnig gekrulde Legosteen, van Dorothé
Jehoel, die honderdmaal is vergroot. Door de felle
uitgesproken kleuren geeft het beeld een ﬂinke
impact op de omgeving. Het ‘Soft’ in de naam van het
werk verwijst naar de ﬂexibiliteit die het werk lijkt te
hebben: een harde plasticachtige vorm en toch zo

Afbeelding 40: Beeld 'Scope' en de Poelenburg (Bron:
Heemskerk Zee van tijd)

‘zacht’ gekruld.
Beeld van Nico Betjes

Dit beeld van Joop Haring is geïnspireerd door de
spiraalvorm van de ammoniet, een veel voorkomend

22

fossiel

- Afstand langs route: 6.03 km

concurrentie

aan

met

de

miljoen

jaar

geleden).

Ammonieten

kwamen in alle wereldzeeën voor. Het gebied waar
nu Heemskerk ligt was ooit deel van de Noordzee.

Het beeld 'Zonder titel' gaat met zijn vloeiende vorm
de

(70

bomen

in

Om deze reden zijn er veel resten van deze dieren

de

onder de grond aanwezig. Dit beeld verwijst naar dit

groenstrook, zonder dat er echt sprake is van een

verre verleden. De drie delen van het beeld worden

duidelijk contrast.

één als je er recht voor staat.
De Poelenburg

17
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Als je deze weg rechtdoor volgt, kom je bij de Tolweg

appels en peren) in de boomgaard hebben een lange

uit. Voor het bezichtigen van Slot Assemburg steek je

geschiedenis en zijn al voor 1850 beschreven.

de straat over, om de route te vervolgen, sla je hier

Splitsing lus Kasteel Assumburg en
reguliere route Rondje Veelzijdig
Heemskerk

rechtsaf richting Poelenburg.
De wijk Poelenburg, die voor het grootste gedeelte
25

een rustig park is, is vernoemd naar het kasteel dat er
langgeleden stond. In een akte uit 1381 wordt Huis

- Afstand langs route: 6.24 km

Poelenburg omschreven als ‘die huijsinge mitten
werve en 4 acker lands gelegen vóór de werf,
streckende aan den Kerkwegh’. In de 18e eeuw is dit
gebouw deﬁnitief afgebroken.
Slot Assumburg

24

- Afstand langs route: 6.24 km

Afbeelding 42: Splitsing lus Kasteel Assumburg en
reguliere route Rondje Veelzijdig Heemskerk (Bron:
Illustratie van Nanique Kok)
Hier mag je kiezen of je de reguliere route vervolgt of
Kasteel Assumburg meepakt. Lus Kasteel Assumburg

Afbeelding 41: Slot Assumburg (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)

gaat langs Kasteel Assumburg, het beeld Bunny
Lights en beschrijft Kasteel Oud Haerlem. Deze lus is
in totaal 9 kilometer en keert weer terug op de

Slot Assumburg is het oudste nog bestaande kasteel

reguliere route na de genoemde stoppunten. De

van Heemskerk en dateert uit de 13e eeuw. De naam
komt

van

het

buurtschap

Assum,

dat

reguliere route gaat langs de Morgensterkerk, het

tussen

beeld Mozaïek en het Poelenburgpark. Vergelijk beide

Heemskerk en Uitgeest ligt. Tijdens een grote

routes hier: Rondje Veelzijdig Heemskerk twee

verbouwing in 1546 werden veel materialen van de
Ruïne

van

Brederode

(Santpoort-Zuid)

variaties

gebruikt.

Tijdens WO II heeft Slot Assumburg gefungeerd als

Beeld 'Mozaïek'

basis voor de Duitsers en als huis van bewaring voor
een dertigtal politieke gevangenen.
Slot Assumburg lijkt op het oog op een solide kasteel,

26

de werkelijkheid is anders. De dunne muren zouden

- Afstand langs route: 6.6 km

een beleg niet hebben doorstaan. Een dergelijk
gebouw wordt doorgaans coulissen kasteel genoemd.
Het slot heeft veel adellijke en burgerlijke eigenaren
gekend en is momenteel in gebruik als hostel.
Landschapstuin
Rondom het slot is in 2011 een landschapstuin
aangelegd waar rondleidingen worden verzorgd door
de Historische Kring Heemskerk. In de tuin is ook een
marmeren beeld te zien van kunstenares Elisabet
Stienstra. De 150 oude hoogstam fruitbomen (vooral
Afbeelding 43: Beeld 'Mozaïek' (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)
18
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kerken.

Bij Mozaïek van kunstenaar Jos Stam (1926-1985), op
de hoek Laan van Assumburg en Constantijn

Kinderboerderij Dierendorp

Huygenstraat, zie je twee jongeren de toekomst
tegemoet

lopen.

In

1961

was

dit

mozaïek

aangebracht op de muur van de St. Adelbertus Mavo.

28

Dit pand werd gesloopt, gelukkig is de muur met het

- Afstand langs route: 6.89 km

mozaïek bewaard gebleven.
Morgensterkerk

27

- Afstand langs route: 6.81 km

Afbeelding 45: Kinderboerderij Dierendorp (Bron:
Heemskerk Zee van tijd)

Afbeelding 44: Morgensterkerk (Bron: Heemskerk Zee
van tijd)
Van oudsher is Heemskerk een katholieke gemeente.
Al in de vroege middeleeuwen, ten tijde van de
kerstening (verchristelijking) vanaf circa 720, waren in
Kennemerland veel kerken te vinden. Die werden hier
vaak gebouwd vanwege de bevolkingsdichtheid en de

Afbeelding 46: Kinderboerderij Dierendorp (Bron:
Heemskerk Zee van tijd)

achtergebleven schatten van lang vergeten koningen
in en langs de oude duinen. De kerken waren destijds
allemaal

geen

Wat zou Heemskerk zijn zonder zijn ezels? Bij

overduidelijke splitsing van het christendom was

rooms-katholiek,

kinderboerderij Dierendorp vind je varkens, geiten,

ontstaan. Dit werd anders na de Paciﬁcatie van Gent

schapen,

in 1576, waarin werd besloten dat Holland een

natuurlijk ook ezels.

calvinistische provincie zou worden. De katholieken

De gemeente heeft sinds de zomer van 2001 het

verdwenen echter niet. In kelders en schuren werden

beheer overgenomen en de kinderboerderij dient nu

geheime

wat

als dagbesteding voor SIG, een organisatie ter

goudstukken door de vingers van bestuurders

ondersteuning van mensen met een beperking. Je

werden gezien.

bent van harte welkom om de dieren te aaien en te

De morgensterkerk

knuﬀelen. Entree is gratis evenals een glaasje drinken.

diensten

omdat

gehouden,

er

die

nog

met

diverse

vogelsoorten,

een

paard

en

Fontein
Deze protestantse kerk is gebouwd in 1966 en
ontworpen door architecten Henk Meijran en Ton

In het midden staat de fontein de Drie Ganzen,

Alberts

de

gemaakt door Siem Wardenaar als cadeau voor

zogenaamde organische architectuur. Ook de wijk

die

later

beroemd

werden

door

burgemeester Hoobroeckx, die in 2001 aftrad.

Waterakkers is door dit bureau in deze stijl

Hoobroeckx schonk dit beeld aan een jongeman die,

ontworpen. De binnenkant komt overeen met de

op de dag dat hij aftrad, precies 18,5 jaar eerder was

rustige sobere interieurs van protestantse kerken, in

geboren. Exact de termijn van de ambtsperiode van

contrast met de vaak rijkelijk versierde katholieke

Hoobroeckx. Deze jongen schonk het op zijn beurt
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weer aan het Dierendorp.

Op 26 februari 2022 verscheen een kleurrijk pad,
naast het gemeentehuis, in de kleuren van de

Kunst in plantsoen Karshoﬀstraat

regenboog en staat symbool voor de LHBTIQ+gemeenschap. De gemeente Heemskerk geeft een

29

duidelijk signaal: voor discriminatie is geen ruimte.
- Afstand langs route: 7.25 km

Het is een geheugensteun, dat iedereen, ongeacht
wie of wat ze zijn, welkom is!
Gemeentehuis Heemskerk en bibliotheek
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- Afstand langs route: 7.52 km

Afbeelding 47: Kunst in plantsoen Karshoﬀstraat
(Bron: Heemskerk Zee van tijd)
Het kunstwerk, zonder titel, van Kees Bierman uit
1990 manipuleert het beeld van verleden en heden.
Hij suggereert met zijn werk dat hier een kolossaal
bouwsel zou hebben gestaan. Probeer eens zelf te

Afbeelding 49: Gemeentehuis Heemskerk en
bibliotheek (Bron: Heemskerk Zee van tijd)

verbeelden wat voor gebouw dat zou zijn geweest.
Het werk verwijst naar de rijke archeologische
vondsten van het dorp en de restanten van kastelen
en burchten.
Er worden constant nieuwe ontdekkingen gedaan in
Heemskerk. Neem bijvoorbeeld kasteel Meerestein
op het Europaplein of resten van Vikingen bij Chateau
Marquette. De legpuzzel van de geschiedenis van
Heemskerk wordt constant aangevuld met nieuwe
puzzelstukjes en zo langzamerhand steeds completer.
Regenboogpad
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- Afstand langs route: 7.4 km

Afbeelding 50: Gemeentehuis Heemskerk en
bibliotheek (Bron: Heemskerk Zee van tijd)
Dit deels spiegelende gebouw uit 2011 bestaat uit
drie delen: een bestuursvleugel, kantoorblok en
openbare bibliotheek. Elk gedeelte is gebouwd in een
andere

kleur

om

nadruk

te

leggen

op

de

verschillende functies. Dit gebied werd lange tijd door
enkel kasteelheren en edelen bestuurd, maar heeft
nu een democratische raad. Het gebouw is met grote

Afbeelding 48: Regenboogpad (Bron: Nanique Kok)

aandacht voor het milieu en duurzaam gebouwd. Zo
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is er een warmtepompinstallatie en een warmte- en
koudeopslag.
Voor dit gebouw is een tuin met een insectenhotel
aangebracht. Op het informatiebord lees je er meer
over.
Klaagbank
Er staat ook een uniek zitmeubel: de klaagbank. Dit
was het eerste kunstwerk uit het Bankjesparade
project en is geplaatst in 2018. De kunstenaar, Gerard
van Schie, vertelt het volgende over zijn werk: “Klagen
bij de gemeente Heemskerk doe je gericht, onder je
eigen naam en daar verwacht je ook een reactie op.
Klagen over het weer, de gezondheid, de prijzen in de
winkels of de kat van de buren doe je onder elkaar.
Op een bank die mensen bij elkaar brengt.”
Het wapen van Heemskerk
Het wapen van Heemskerk is sinds de 13e eeuw in
gebruik en komt van Gerrit II van Heemskerk die
destijds hiermee zijn brieven stempelde. Het ‘van
lazuur beladen met een klimmende leeuw van zilver’
laat een witte leeuw zien met scherpe klauwen die
zijn tong uitsteekt voor een blauwe achtergrond.
Eindpunt Rondje Veelzijdig Heemskerk
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- Afstand langs route: 7.53 km

Afbeelding 51: Eindpunt Rondje Veelzijdig
Heemskerk (Bron: Illustratie van Nanique Kok)
Dit is het einde van de wandeling. Heb je genoten?
Zijn er nog tips? Laat het ons weten. Deel je reactie op
Routeyou.nl
Nog meer routes wandelen of ﬁetsen? Kijk op
www.heemskerkzeevantijd.nl/routes
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Vind de route op RouteYou

Bekijk op mobiel

&rwidti
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