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Vervoer van Wijk aan Zee
naar IJmuiden (vice versa)
is ook leuk via de watertaxi.
Er zijn 3 op- en afstappunten.
Zie: watertaxi-ijmuiden.nl
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Kruisberg, 1969LR Heemskerk, Nederland
Heemskerk - 17 m

Heemskerk - 15 m

20 km

Wijk aan Zee - 10 m
Velsen-Noord - 21 m

Velsen-Noord - 9 m

IJmuiden - 5 m
IJmuiden - 10 m

10 km

Velsen-Zuid - 6 m
Velsen-Noord - 9 m

Beverwijk - 3 m

Heemskerk - 3 m
Heemskerk - 3 m
Heemskerk - 9 m

25 m
20 m
15 m
10 m
5m

Kruisberg, 1968 Heemskerk, Nederland
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Hellingsgraad over segment van 500 m

Velsen-Noord - 12 m
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Pollution Art Fietstour 2022

kwal Leo uit voortgekomen. De kinderen hebben
doppen gevlochten in netten en touwen die
beschikbaar zijn gesteld door de visserij in IJmuiden.

Pollution Art is een initiatief van de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Met de
kunstwerken, gemaakt van afval en rauwe
producten, vragen zij aandacht en
bewustwording voor het (wereldwijde)
afvalprobleem.

Pollution Bloesem

2

Francesca Heijnis heeft dit kunstwerk gemaakt met
groep 8 van Kindcentrum Het Rinket uit Heemskerk.
Na een informatieve les over de impact van de plastic
soep en de co2 uitstoot op het milieu zijn de kinderen
gestart met brainstormen en schetsen om vorm te
geven aan hun ideeën en aandacht te vestigen op het
milieu en zwerfafval in hun directe omgeving.
Geïnspireerd door kunstenaars en de uiteenlopende
creatieve ideeën van de kinderen is het idee van
pollution art voortgekomen in stalen knoppen op een
boom. De boom geeft niet alleen zuurstof en
bescherming, maar vormt ook een prachtig decor
voor de afvalkunst van de kinderen.
Eerder zette deze lindeboom met zijn kleurrijke
Pollution bloesem van gedoneerd vistouw en
afvalkunst de bezoekers van Kasteel Assumburg aan
het denken. De lindeboom moest gekapt en is tot
Pollution art verheven, de vezels van de boombast

Lengte: 30.0 km
Stijging: 105 m
Moeilijkheidsgraad: 4/10
Kruisberg, 1968 Heemskerk, Nederland
Kruisberg, 1969LR Heemskerk, Nederland
Routebeschrijving
Pollution Art 2022
Bezienswaardigheden
Leo de kwal
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- Afstand langs route: 2.42 km

worden gebruikt voor erfgoed doeleinde. Na de
expositie in de historische kasteeltuin werd de
Pollution bloesem verplaats naar Het Rinket.

- Afstand langs route: 1.17 km

Metarmorfose

Francesca Heijnis heeft dit kunstwerk gemaakt met
vijf klassen van basisschool de Leonardus uit
Heemskerk. De klassen zijn gestart met een
lessenserie ‘Jutten en plastic soep’ aangeboden door

3

Natuur- en milieueducatie Beverwijk Heemskerk
waarin het probleem van de plastic soep in de klas is
behandeld. Daarna zijn de leerlingen op het strand
op zoek gegaan naar de plastic soep. De kinderen
hebben voorbeelden van kunstwerken van afval
gezien en zijn zelf aan de gang gegaan. Ook hebben
ze gebrainstormd over een idee om met de school
een groot kunstwerk te maken. Hier is het idee van

- Afstand langs route: 5.3 km

Francesca Heijnis heeft dit kunstwerk gemaakt met
twee klassen van basisschool de Vlinder uit
Heemskerk. Na een informatieve les over de impact
van de plasticsoep en de co2 uitstoot op het milieu
zijn de klassen gestart met een brainstorm en
schetsen om vorm te geven aan hun ideeën en
aandacht te vestigen op zwerfafval in hun directe

4
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omgeving.

PVZee - Hanna Looye

Daaruit is het idee voortgekomen om een duurzame
vitrine te ontwikkelen waarin zowel de overgang van
afval naar kunst zichtbaar is als de overgang van rups
naar vlinder. Met Francesca zijn de kinderen zich
gaan verdiepen in de anatomie en het
veranderproces van de vlinder. Thuis en in de
omgeving van de school zijn ze vervolgens gaan
zoeken naar afval dat helaas te veel te vinden was.
Met dat afval hebben ze ‘METAMORFOSE’ gemaakt
dat in de schooltuin van de Vlinderschool de kinderen
en ouders er op wil wijst dat ze geen afval mogen
laten slingeren. Eerder was ‘METAMORFOSE’ te
bewonderen in het Heemskerkse duingebied.
Metamorfose is mede mogelijk gemaakt met hulp van
PWN.

7

Met de inzet van kunstenaar Hanna Looye hebben de
leerlingen van groep 7 van bassischool De Sparkel in
Beverwijk en de kinderen die deelnamen aan
Cultuur@ CruyﬀCourt op het Johan Cruyﬀ Court in
Beverwijk
een
kunstwerk
gemaakt.
Het
reuzeaquarium PVZee bestaat uit vissen, zeedieren
en levend koraal en is gemaakt van afgedankte
coronaspatschermen. Hiermee willen Hanna en de
kinderen laten zien dat het plastic in de zee moet
verminderen zodat er weer ruimte ontstaat voor
zeeplanten, vissen en andere zeedieren. Na 15
september 2022 is PVZee nog enige tijd te zien bij het
gemeentehuis in Beverwijk waarna het een
permanente plaats krijgt op het schoolplein van De
Sparkel.

Fuga

4

- Afstand langs route: 13.72 km

Plastic Paradise

Een baken aan het begin van het Noordzeekanaal, als
verbeelding van de eeuwige strijd tegen het water.
Het materiaal waar FUGA van gemaakt is, is afkomstig
van schepen, die eind jaren tachtig door de sluizen
zijn gevaren op weg naar Amsterdam, om daar
gerepareerd te worden. Zo op de Kanaaldijk is het
een baken voor zeevaarders en een ode aan alle
zeelieden die op zee zijn gebleven. Het beeld is 16
meter hoog en het weegt 40 ton.

8

- Afstand langs route: 14.77 km

bedreigde vogels te realiseren. Francesca Heijnis
inspireerde de leerlingen met technieken en de
voorbeelden van de vogels van Matthias Garﬀ (Duitse
kunstenaar, 1986). Onderzocht werd de vormgeving,
kleur, houding en formaat en met het enthousiasme,
oplossingsgericht werken en doorzettingsvermogen
van de leerlingen is kunstwerk Plastic Paradise tot
stand gekomen. Een naam die de leerlingen zelf
hebben bedacht. Het kleurrijke Pollution Art

Het anker - Rik Hermans
Scrap Fish - Rick Hermans

6

- Afstand langs route: 30.0 km

Onder begeleiding van kunstenaar Francesca Heijnis
is samen met de leerlingen van groep 8 van
basisschool De Marel Heemskerk, dit kunstwerk
gemaakt. Na een informatieve les over de impact van
de plasticsoep en het uitsterven van de vogel de
Marel, waar de school naar is vernoemd, gingen de
leerlingen in tweetallen op onderzoek uit. Ze
verdiepten zich in wereldwijd bedreigde vogelsoorten
en verzamelden plastic en restmateriaal om deze

Het Anker - Rik Hermans

5

- Afstand langs route: 21.43 km

- Afstand langs route: 20.37 km

Deze roestvrij stalen Scrapﬁsh is volledig opgebouwd
uit resten gevonden materialen van bedrijven uit de
omgeving. De vis verbeeld een gemuteerde versie
van zichzelf. De wereld en de zee worden overspoeld
met afgedankt materiaal en menselijk afval. Als we
niet op passen zal dit afval de natuur over nemen.
Zoals bij deze vis gebeurd is. Het lichaam van de vis is
gevuld met afval plastic dat gevonden is in wijk aan
zee.

kunstwerk stimuleert naast bewustwording, de
creativiteit van de leerlingen. Plastic Paradise is mede
mogelijk gemaakt door de samenwerking met PWN.
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