
Het ommetje Steenstrapark 

Deze wandeling is geschikt voor families met kleine kinderen. De start van de route is bij Basisschool 

de Kariboe in de Rameaustraat. De foto’s zijn gemaakt door de fotokring Heemskerk. 

 

Vanaf de Kariboe loopt u rechtsaf op de Rameaustraat. De Kariboe heeft een groen 

schoolplein en moestuintjes die (groot)ouders samen met de leerlingen onderhouden. U bent 

van harte welkom om mee te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U slaat linksaf naar de Bellinistraat. U neemt het voetpad door het plantsoen naar rechts 

naar de Mozartstraat. 

 

U loopt nu verder rechtdoor via het voetpad het Steenstrapark in. Dit eerste aangelegde park 

in Heemskerk is vernoemd naar de vroegere gemeentearchitect en directeur 

Gemeentewerken Steenstra. Aan de rechterkant heeft u een fraai uitzicht op het water om 

Meerstate heen. Bij de splitsing van het voetpad gaat u rechtdoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de speeltuin aan uw linkerhand gaat u met de bocht mee naar links. U kunt hier even 

rechtdoor lopen naar het uitzichtpunt over de weilanden. Keer terug voor het vervolgen van 

het pad. Onderweg komt u aan uw linkerhand een bankje tegen. Dit is het “huisbankje” van de 

Belgische kunstenaar Tom Seerden uitgevoerd in Belgisch hardsteen en azobehout. De 

Stichting Bankjesparade wil Heemskerk mooier maken. De stichting werkt samen met de 

initiatiefnemer; stichting Triarcus. Het idee van het project is om de gemeente mooier te maken 

met kunstzinnige bankjes om even op uit te rusten, te genieten van de omgeving of om een 

praatje te maken. De afgelopen jaren heeft de gemeente al verschillende kunstzinnige bankjes 

https://www.bankjesparade.nl/


van deze Stichting in ontvangst mogen. U komt vervolgens aan uw linkerhand ook de oude 

schaatsvijver tegen. Op verschillende plekken heeft u een mooi uitzicht over de vijver en hier 

en daar ziet u nog de toegang tot deze vijver.  Aan de rechterkant van het voetpad vindt u een 

bruggetje naar het park om slot Marquette, ook geschikt voor een mooie wandeling. Deze is 

wat minder geschikt voor rolstoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vervolgt het pad gaat dan weer linksaf, het voetpad vervolgend langs de vijver. U komt 

weer uit op de Mozartstraat die u over steekt (let goed op het verkeer).  

Aan de overkant gaat u linksaf. U passeert hier aan uw rechterhand de Diepenbrockstraat. 

Sla vervolgens rechtsaf naar het voetpad tussen de flats via de toegang met groene hekken. 

U komt dan aan uw linkerhand een speeltuintje tegen.  

U steekt de Bartokstraat over en volgt het voetpad via een toegang met groene hekken.  

Sla linksaf de Bachstraat in en steek rechtdoor het Bachplein over. U komt bij de 

Offenbachstraat, daar gaat u naar links, vrijwel direct rechts volgt u het voetpad naar de 

Leharstraat. Deze loopt u uit tot de Chopinstraat die u oversteekt.  

U vervolgt het voetpad tot de Bizetstraat, daar gaat u rechtsaf. Vervolgens linksaf naar de 

Puccinistraat. De eerste straat is dan weer de Rameaustraat. U loopt langs de buurttuin, 

waar u van harte welkom bent om deze te bezoeken en mee te werken. De buurttuin van 

Heemskerk bestaat uit een moestuin, een kruidentuin, een fruitpluktuin en een insectentuin. 

In de tuin vind je 35 perenbomen, een appel- en een kersenboom, enkele bessenstruiken en 

een insectenhotel. Even verderop in de straat komt u weet bij het startpunt van de 

wandeling: basisschool de Kariboe. 

 

 


