Trage Tocht IJmuiden
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Heerenduinen, Hubertuspad en Kennemermeer
In dit wat minder bekende deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland kun je genieten
van een op en top duinlandschap. Trage Tocht IJmuiden is één grote brok natuur, maar
bedenk wel dat de menselijke bedrijvigheid nooit ver weg is. Zo nu en dan valt het oog op
de flats aan de rand van de stad, op kolossale zeeschepen in de haven en op de pijpen
van de hoogovens. Juist deze contrasten maken deze wandeling zo leuk. We beginnen
de tocht op het Zeewijkplein en klimmen pal achter het winkelcentrum een hoog duin op.
Na dit voorproefje steken we de Heerenduinweg over en betreden we het Nationaal Park
via een achteringang. Het eerste deel gaat door gemengd binnenduinbos. Onderweg in
de Heerenduinen zien we resten uit de oorlogstijd een paar betonnen bunkertjes en een
brede gracht. De tankgracht moest het oprukken van de vijand bemoeilijken. Een pareltje
in de route is het smalle pad door de Hubertusvallei. Je struint en slingert door deze
brede vallei achter de zeereep. Twee kilometer strand is net genoeg om de zee te
beleven, daarna steken we door naar het Kennemermeer. Deze afgesnoerde
strandvlakte heeft zich ontwikkeld tot een mooie duinvallei, waar dankzij het kalkrijke
kwelwater orchideeën en unieke plantjes als parnassia kunnen groeien. Even later sta je
bovenop de zeereep tussen een rijtje Duitse bunkers. Neem op deze plek even de tijd om
het bizarre uitzicht op je in te laten werken en wandel dan over exclusieve duinpaadjes
terug naar het Zeewijkplein.
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Routebeschrijving
1. Vanaf bushalte Zeewijkplein, komend vanaf Amsterdam of Haarlem, doorlopen in de
rijrichting van de bus en bij zebrapad linksaf de weg oversteken. Ga rechtdoor, pad langs
winkelcentrum Zeewijkpassage, parkeerterrein links. Rechtdoor door de automatische
deuren (of erlangs). Voorbij ALDI aan het eind van het pad de klinkerweg oversteken en
rechtdoor, rechts langs kerk Het Apostolisch Genootschap. Je loopt een onverhard pad
op en houdt bij elektriciteitsgebouwtje op splitsing links aan, langs flatgebouw. Einde flat
linksaf zandpaadje omhoog het duin in. Bijna boven rechtsaf, paadje omlaag. Blijf min of
meer op hoogte en volg het zandig paadje met flatgebouwen rechts. Volg het pad dan
naar links, tussen lage boompjes. Op splitsing rechts houden, omhoog. Even verder loop
je door naaldbos. Volg het pad op de steile helling, sportvelden links. Op driesprong
linksaf. Je komt uit op een asfaltpad en gaat linksaf. Kort daarna, dit is na krap 50 meter,
rechtsaf de voorrangsweg en fietspad oversteken en rechtdoor. Voor hekwerk linksaf,
verhard pad.

2. Direct daarna rechtsaf door wandelsluisje NP Zuid-Kennemerland in. Schuin
rechtdoor, zandig pad. Je volgt het licht stijgende pad iets naar rechts en passeert een
betonnen bunker aan je rechterhand. Einde betonplaten het pad naar links volgen. Even
verder op kruising met betonplaten linksaf omlaag, onverhard pad. Op splitsing voor open
vlakte links aanhouden, bospad. Pad blijven volgen. Je passeert een afsluitboom en ziet
een grijszwart huis rechts. Voorbij het huis wordt het pad een klinkerweggetje. Op
viersprong rechtsaf, verharde weg. Op splitsing links aanhouden en aan het eind op
klinkerpad linksaf. Waar het klinkerpad haaks naar links buigt ga je rechtsaf, onverhard
bospad langs witrood paaltje. Op driesprong rechtdoor. Op splitsing links aanhouden.
Voor een groen hekwerk rechtsaf, smal pad langs hekwerk begraafplaats. Het pad buigt
van het hekwerk af. Direct daarna op driesprong linksaf, omhoog.

3. Einde hekwerk op kruising van paden rechtsaf, verhard pad. Neem het eerste pad
linksaf, dit is waar het verharde pad flauw naar rechts buigt. Op splitsing rechts
aanhouden, smaller pad. Einde pad rechtsaf, houd het zandpad aan langs open plek
links. Aan het eind linksaf, klinkerpad. Het klinkerpad gaat via een dam over een brede
gracht. Direct daarna op splitsing met paaltje MHD5 het onverharde pad rechts
aanhouden, witrode markering. Je passeert een zandige vlakte rechts. Voor een metalen
hek linksaf, smal duinpad. Op zandige driesprong rechts aanhouden. Op volgende
driesprong voor metalen hek linksaf, onverharde weg. De slingerende weg komt uit op
een ruime driesprong met bank DK21. Ga hier rechtsaf richting Strand, onverharde weg.
Op splitsing rechtsaf, zandweg iets omhoog. Op driesprong met het Olmenpad volg je de
zandweg rechtdoor. Bij toegang tot vogelkijkhut buigt de weg naar links, even verder zie
je rechts een meertje.

4. Dan goed opletten: vlak voordat de onverharde weg iets naar rechts omhoog buigt,
ga je linksaf een smal paadje in. Het paadje (Hubertuspad) is aangeduid als voetpad met
onderschrift 'Life Natura 2000' en brengt je in de Hubertusvallei. Het pad is gemarkeerd
met houten paaltjes om het te onderscheiden van de vele wildpaadjes. Volg het
slingerende pad langs de paaltjes tot je bij een bankje komt hoog bovenop een duin. Ga
rechtdoor omlaag naar het asfaltpad en volg dit naar rechts. Waar het asfaltpad bijna
haaks naar links buigt ga je rechtdoor, een smal schelpenpad. Je loopt richting een
strandopgang tussen hoge duinen. Rechtdoor langs de fietsenrekken via een mul
zandpad de zeereep oversteken naar het strand. Op het strand rechtsaf en volg de
vloedlijn krap 2 km. Aan je rechterhand zie je strandtent 'Paviljoen'. Hier rechtsaf het
strand af, betonplatenpad (Mantelmeeuwpad). Waar de verharding overgaat in klinkers,
bij fietsenrekken, Zeedistelpad naar links negeren en direct volgende zandige pad links
aanhouden. Het pad wordt grassig, verderop loop je langs een duinmeer rechts. Op
splitsing rechts aanhouden, graspad langs waterkant. Opnieuw rechts aanhouden langs
waterkant en klimtoren.

5. Voorbij klimtoren rechtdoor langs waterkant en hekje. Je komt uit op een brede
grasweg en gaat rechtsaf. Direct daarna links aanhouden en meteen aan het eind
rechtsaf over een grasweide. Nu eerste smalle, mulle zandpad schuin links omhoog. Op
klinkerweg rechtsaf en gelijk linksaf, smal pad tussen duindoorns omhoog. Boven ga je
rechtdoor omlaag richting een betonnen bunker, deel van een rijtje bunkers van de Duitse
Atlantikwall. Voor de bunker rechtsaf, schelpenpad. Op hoogste punt bij voormalige
geschutskoepel (Bunkerroute 9) ga je linksaf, mul zandpad omlaag tussen bunkerresten
door. Beneden bij poeltje rechts aanhouden, neem het hogere pad. Je komt uit op een
asfaltpad en gaat hier rechtsaf langs zuiltje Bunkerroute 13. Nu goed opletten: na zo'n 70
meter ga je linksaf, een kronkelig zandpaadje tussen duindoorns omhoog. Volg het pad
wat naar rechts, verder omhoog. Daarna met een bocht naar links nog verder omhoog
naar hoogste punt. Hier rechtdoor en het smalle pad naar links volgen. Ga schuin
rechtdoor omlaag richting drie gelige flatgebouwen, markering gele pijlen. Je komt op een
kruising met een asfaltpad bij wandelknooppunt 57.

6. Op kruising rechtdoor, onverhard pad. Ga rechtdoor, houd steeds de drie gelige
flatgebouwen in het vizier. Vlak voor de drie gebouwen wordt het pad verhard en gaat het
omhoog. Direct daarna weer omlaag en voor muur met twee verwarmingsuitlaten linksaf,
schelpenpad. Aan het eind rechtsaf en gelijk weer linksaf, schelpenpad. Op klinkerweg
Peperkers rechtdoor en voorbij huisnummer 20 rechtdoor, onverhard pad omhoog. Je
loopt langs huizen rechts en gaat steeds rechtdoor, onverhard pad aanhouden. Voor
omheind sportveld met blauwe doelen rechtsaf en het zandpad rechtdoor volgen. Op
kruising rechtdoor, schelpenpad. Bij asfaltweg rechtsaf. Bij gebouw De Origon linksaf via
zebrapad de weg oversteken en de weg naar rechts vervolgen. Voorbij flatgebouw linksaf
en gelijk rechtsaf, bochtig asfaltvoetpad. Op driesprong rechtsaf en bij skatepodium
linksaf. Klinkerpad oversteken en rechtdoor, asfaltpad. Blijf dit pad steeds rechtdoor
volgen en houd voorbij een driehoekig flatgebouw links aan. Je komt uit op een
voorrangsweg, met links winkelcentrum en P-terrein Zeewijkpassage en rechts bushalte
Zeewijkplein.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Bushalte Zeewijkplein, 1974 PA IJmuiden
Parkeren
Parkeerterrein bij winkelcentrum Zeewijkpassage aan het Zeewijkplein, gratis
Parkeren
Openbaar vervoer
Bushalte Zeewijkplein IJmuiden, lijn 382 van/naar station Amsterdam Sloterdijk, lijn 385
van/naar station Haarlem
Lengte van de wandeling
15 km
Honden
Niet toegestaan
Horeca onderweg
Diverse gelegenheden in het winkelcentrum bij het start- en eindpunt, ook zondag
geopend
Onderweg Strandpaviljoen Beach Inn, www.beachinn.nl (hele jaar dagelijks geopend)
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtijmuiden/18041/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

