
Heemskerk proeven
Genieten van een culinaire - culturele wandeling

Wandel mee en 
 ontdek de IJmond!

Onderdeel van de wandelrouteserie Wandelen in de IJmond

 Inclusief kortingen voor eten & drinken onderweg

9km



Routebeschrijving
De Culinaire route Heemskerk laat u kennis ma-
ken met het buitengebied van dit groene dorp. 
U wandelt onder meer door een lommerijke 
buitenplaats, langs weidevogelrijke graslanden, 
over oude dijken en door het tuindersgebied 
ten zuidwesten van het dorp. Een aantal locaties 
herinnert u aan het verleden van Heemskerk: 
het terrein van Kasteel Marquette, het Huldto-
neel, het wiel van de Maer- of Korendijk en het 
Krengenbos. Langs de binnenduinrand treft u 
een uniek en modern tuinbouwgebied aan waar 
meer dan 50 verschillende gewassen geteeld 
worden. Onderweg kunt u bij één van de vele 
kraampjes verse bloemen, aardappels, groen-
ten, fruit, kruiden en andere seizoensproducten 
kopen. 

Startpunt/ Eindpunt
Startpunt en eindpunt van de wandeling is 
Kasteel Marquette: Marquettelaan 34, 1968 JT 
Heemskerk. Er is hier voldoende parkeergele-
genheid. Indien u met het openbaar vervoer 
komt, kunt u uitstappen bij bushalte Marquet-
telaan. Vervolgens loopt u de oprijlaan van 
Marquette op richting het kasteel. De wandeling 
begint bij startpunt (SP) 25 vlak bij de toegangs-
hekken van Marquette. U volgt de aangegeven 
pijlkleuren richting het volgende knooppunt 
(KP):
SP 25 -> rood -> KP 26 -> KP 28 -> blauw -> KP 3 
-> KP 2 -> KP 24 -> rood -> KP 23 -> KP 22 -> KP 
21 -> KP 69 -> KP 29 -> KP 27 -> SP 25
Kasteel Marquette (SP 25) is uw eindpunt.

Bijzonderheden
De lengte van de wandelroute is 12,3 km. U 
kunt deze wandeling ook lopen via de app 
Wandelnetwerk Noord-Holland. Daar vindt u de 
complete wandelroute met knooppunten. Ook 
leest u achtergrondinformatie over de beziens-
waardigheden die u onderweg tegenkomt. 

Verkoopstalletjes
Tussen KP 3 en KP 24 wandelt u in het Heems-
kerkse tuindersgebied. Verspreid door het 
tuindersgebied vindt u diverse stalletjes waar u 
heerlijke ingrediënten kunt halen voor uw diner 
of prachtige bloemen voor in huis.

Bezienswaardigheden
Huldtoneel 

Het Huldtoneel of de Schepelenberg is een 
kunstmatige heuvel waar in de Middeleeuwen 
de Graven van Holland ingehuldigd werden als 
Heren van Kennemerland; vandaar de naam 
Huldtoneel. De heuvel is ooit een offerplaats ge-
weest en dateert wellicht van voor de Romeinse 
tijd. 

Toegangshekken Marquette
Aan het begin van de oprijlaan naar kasteel 
Marquette staan twee natuurstenen rechthoeki-
ge pijlers uit 1741 in Lodewijk XIV-stijl. Op iedere 
pijler staat een ronde vaas.

Kasteel Marquette
Het kasteel Marquette is gesticht in de 13de 
eeuw door de Heren van Heemskerk. Het was 
onderdeel van een lange keten van kastelen ter 
verdediging tijdens de West-Friese Oorlogen. In 
de loop van de jaren is het kasteel Marquette 
veel verbouwd en zijn de interieurs aangepast. 
Nu is er op Marquette een hotel-restaurant 
gevestigd. De bijbehorende terreinen zijn in 
beheer van PWN en Landschap Noord-Holland. 
Het huis is niet toegankelijk.

     Koetshuis Marquette
Parallel aan de oprijlaan ligt een 18de-eeuwse 
bakstenen dienstwoning (niet toegankelijk). 
In het midden van de voorgevel bevindt zich 
een omlijste toegangsdeur met bovenlicht met 
daarboven een dakkapel met een driezijdig 
timpaan.

    Krengenbos
Het Krengenbos behoorde vroeger tot de uitge-
strekte bezittingen van de eigenaar van kasteel 
Marquette.
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Wandelen in Heemskerk
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Aanbiedingen en korting langs de route
Onderweg even uitrusten en genieten van een heerlijke lunch of avondmaal-
tijd? In de regio overnachten? Diverse Heemskerkse ondernemers heten u 
graag welkom voor, tijdens of na het wandelen van deze Culinaire route. Ze 
hebben aantrekkelijke aanbiedingen voor u samengesteld. Voor de meeste 
actuele aanbiedingen en horeca arrangementen: 
scan deze QR code, kijk op de website wandelnetwerknoordholland.nl. of 
download de app Wandelnetwerk Noord-Holland.



Wandelen in de IJmond
Deze themaroutes laten u de veelzijdigheid van 
de IJmondregio beleven. Wat ervaart u tijdens 
Wandelen in de IJmond?
• Culinaire wandelingen prikkelen meerdere 

zintuigen. U verzamelt eetbare planten uit 
de natuur en streekproducten om te ver-
werken in een heerlijk gerecht. Of u schuift 
aan in een van de vele restaurants die de 
regio rijk is en laat u verwennen.

• Buitenplaatsenroutes werpen een blik op 
vroegere tijden in de IJmond. U ontdekt 
de sporen uit ons rijke verleden, zoals de 
oude buitenplaatsen en de lunetten uit de 
Franse tijden, nog liggend in het landschap.

• Het grote IJmondpad leidt u door de 
hele IJmondregio. U loopt door prachtige 
natuurgebieden, open polders, besloten 
parken, langs tuinderijen en boerenerven, 
ruige industrie, historische linies en brui-
sende dorpen en steden.

Het IJmondpad en de verschillende IJmond 
wandelingen en themaroutes vindt u in de app 
Wandelnetwerk Noord-Holland en in de folder-
serie IJmond Wandelroutes. 

Meer informatie
Op de website wandelnetwerknoordholland.nl 
kunt u deze en andere routes gratis downloa-
den. U kunt ook een route zelf samenstellen en 
het kaartje met routebeschrijving downloaden, 
printen of delen met vrienden.
De gratis app Wandelnetwerk Noord-Holland 
vindt u in de App Store en Play Store. Met de 
app zet u uw route vanaf de website gewoon 
op uw smartphone of tablet. In de app zijn de 
routes dan eenvoudig te gebruiken. En tijdens 
uw wandeling geeft de gps-functie aan waar u 
bent. Het functioneren van de app is afhankelijk 
van een internetverbinding.

Het Huldtoneel

Verkoopstalletjes

Koetshuis Marquette

Wandelen in de IJmond wordt mogelijk gemaakt 
door de samenwerkende IJmond gemeenten 
Beverwijk, Velsen en Heemskerk met aanvullende 
financiering van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Deze route is onderdeel van de serie Wandelen in 
de IJmond, ontwikkeld door:

Buitenplaatsenroute IJmondroute Culinaire route


