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Met de veerboot 
naar opa en 

oma voor een 
weekend vol 
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“Gaaf dat ik 
hier werk!”

Geluk in  
Oud-IJmuiden

Zeebenen op 
zo’n 70 meter 

hoogte



Heel 2017 heeft IJmuiden, en daarmee Velsen, in 

de spotlights gestaan. Wie heeft ze niet gezien: de 

punt-commercials op AT5, NH Nieuws of online, de 

.IJmuiden-sjaals tijdens de wedstrijden van Telstar 

en de vele nieuwsitems op  www.ijmuiden.nl en  

de facebookpagina Puntijmuiden? Komend jaar 

doen we er nog een schepje bovenop. Om te begin-

nen met dit eerste echte .IJmuiden-magazine. Veel 

lees- en kijkplezier!

  
Het magazine is bedoeld om IJmuiden nog beter in de 
etalage te zetten.  Arjen Verkaik is wethouder Economi-
sche Zaken van de gemeente Velsen en aanjager van de 
citymarketing. “Wij hebben de ambitie om de gemeente 
Velsen te laten groeien en bloeien, want je kunt hier fan-
tastisch wonen, werken, ondernemen of recreëren. Om 
die groei te bereiken moeten we meer bekendheid krijgen 
in de regio en daarbuiten. Bezoekers, bedrijven, woning-
zoekenden, ontwikkelaars, klanten en werknemers ko-
men pas deze kant op als zij zien wat we allemaal te bie-
den hebben. Daarom zijn we gestart met citymarketing. 
En daarom geven we ook dit magazine uit.”

FOCUS OP IJMUIDEN
De gemeenteraad besloot om IJmuiden voor de city-
marketing tot ‘naamdrager’ van de gemeente Velsen te 
maken. Blikvanger in de campagne is dan ook het motto  
.IJmuiden. Volgens de wethouder een verstandige keuze. 
”Het is nu eenmaal zo dat niet veel mensen in het land 
Velsen kennen. Iedereen kent wel IJmuiden door de aan-
wezigheid van de Hoogovens en de binnenkort groot-
ste zeesluis van Europa. Daar spelen we slim op in. Wel 
maken we in de marketing IJmuiden ’groter‘, want naast 
IJmuiden maken ook de andere dorpen in Velsen onze 
gemeente tot een place to be met een uniek en divers aan-
bod.”

BURGEMEESTER ENTHOUSIAST
Ook burgemeester Frank Dales is enthousiast over het 
magazine. “Ik heb ervaren dat veel mensen geen compleet 
beeld hebben bij de gemeente Velsen. Veel kennissen rea-
geerden sceptisch  toen ik hier burgemeester werd. Nu ze 
er één of meerdere keren zijn komen kijken, zijn ze er al-
lemaal van overtuigd dat Velsen een gave gemeente is. Dat 
gun	ik	meer	mensen.	Daarom	is	het	fijn	dat	iedereen	hier	
kan lezen over de vele grote en kleine schatten van deze 
gemeente: de nieuwe zeesluis, de innovatie in de maak-
sector, het woongeluk in bijvoorbeeld Oud-IJmuiden en 
de vele bijzondere recreatieplekken en –mogelijkheden.”

Lang niet al het moois past in één magazine natuurlijk. 
Het zou me daarom niet verbazen als er hierna meer ma-
gazines verschijnen. Maar ik hoop eerst dat iedereen van 
dit nummer geniet en we daardoor met zijn allen nog 
trotser op onze mooie gemeente worden.

Michel Buhrs

Namens werkgroep
Citymarketing IJmuiden

Trots op 
IJmuiden!
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Met de veerboot 
naar opa en oma 
voor een weekend 
vol gezelligheid
Bepakt en bezakt komen de passagiers van de ferry uit Newcastle aan 

in de haven van IJmuiden. Zoekend naar bekenden of de bus kijken ze 

om zich heen. Een opa en oma staan in de ontvangsthal gespannen te 

wachten totdat hun zoon, schoondochter en kleinkinderen eindelijk 

door de klapdeuren komen. 

5

Het is nog vroeg in de ochtend als 
de ferry uit Newcastle de haven van 
IJmuiden invaart. Geruisloos wordt 
het grote cruiseschip naar de kade 
gemanoeuvreerd. 

ONTVANGST
Een groot aantal passagiers staat 
achter de reling en zwaait. In de ont-
vangstruimte zitten de eerste men-
sen al te wachten op de aankomst 
van de boot. Zo ook Tineke en haar 
man Peter uit Heerhugowaard. 
“Mijn zoon, schoondochter en vier 
kleinkinderen uit Engeland komen 
een weekend over voor de intocht 
van Sinterklaas,” vertelt Tineke.

OVERZEES
Hun zoon ging tijdens zijn stu-
die een halfjaar studeren aan een 
universiteit in Engeland. En werd 
verliefd. Inmiddels woont hij al 
meer dan 12 jaar met zijn geliefde 
overzees en zijn er vier kinderen.  
Tineke: “Sindsdien gaan we met zijn 
tweetjes vier á vijf keer per jaar met 
de ferry naar Newcastle. De eerste 
keren vonden we de overtocht een 
avontuur, maar tegenwoordig is het 
normaal.”
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BRUILOFT
Al zijn er natuurlijk momenten die onvergetelijk zijn. “De overtocht voor de 
bruiloft is een blijvende herinnering. Toen waren we met een hele groep familie 
en vrienden. De bootreis was door de voorpret al een feestje op zich.”

AANKOMST
“Na al die jaren blijft een aankomst in de haven bijzonder,” vertelt oma Tineke. 
“Het voelt op beide plekken als thuiskomen. In Newcastle zien we de kerktoren 
van het dorp waar mijn zoon woont en in IJmuiden is het de kade die bij mij 
zorgt voor het thuisgevoel.”

KLEINE OOGJES
Deze keer komt het gezin uit Engeland voor een weekendje naar Nederland. 
Als de eerste passagiers van boord komen, gaan Tineke en haar man op de 
uitkijk staan in de ontvangsthal. En ja, daar komen ze. Er wordt gezwaaid en 
iets later sluit de familie elkaar in de armen. Met kleine oogjes - het is niet niks 
zo’n overtocht - gaat de complete familie snel naar het huis van opa en oma.  
Op naar de intocht van Sinterklaas, die aankomt met de pakjesboot.

Na al die jaren  
blijft een aankomst  

in de haven bijzonder.
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Een cruise begint voor velen bij de Felison  
Terminal in IJmuiden. In de haven kunnen grote 
cruiseschepen - tot wel 295 meter - aanmeren. Dage-
lijks gaat er een ferry naar Newcastle. De overtocht 

duurt ongeveer 17 uur en in die tijd is er genoeg te 
doen aan boord. Van eten in een van de restaurants 
en een avondje naar het casino tot lekker zwemmen 
of	een	film	kijken	in	de	bioscoop.

Met de ferry vanuit 
punt IJmuiden

NEDERLAND BEGINT BIJ IJMUIDEN



De grootste 
zeesluis van 
de wereld
Met een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en een diepte 

van 18 meter is de nieuwe zeesluis in IJmuiden groter dan groots. Het 

is dan ook de grootste zeesluis van de wereld. De bouw is een knap 

staaltje werk. 

Het vervoer over zee naar Nederland blijft groeien. De enorme vrachtschepen 
worden steeds groter. Om ervoor te zorgen dat het Noordzeekanaal en 
de havens bij alle getijden goed bereikbaar zijn, wordt de Noordersluis 
vervangen. In 2016 is gestart met de bouw van de grootste zeesluis, eind 2019 
moet dit meesterwerk klaar zijn en in bedrijf. 

NEDERLAND BEGINT BIJ IJMUIDEN
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GROOTSTE 
ZEESLUIS- 
WEETJES

•	De	bouwtijd	van	de	sluis	is	drie	jaar.

•	Er	werken	dagelijks	ongeveer	450	mensen	aan	de	bouw.

•	Een	groot	deel	van	deze	bouwers	komt	uit	de	regio.

•	De	totale	oppervlakte	van	de	sluis	is	vijf	 
 voetbalvelden achter elkaar.

•	De	drie	stalen	sluisdeuren	zijn	72	meter	lang,	 
 11 meter breed en 25 meter hoog. 

•	In	totaal	wordt	er	290.000	m3	beton	gebruikt,	dit	staat 
 gelijk aan 116 olympische zwembaden vol beton.

Echte IJmuidenaren hebben het knal- 
rode informatiecentrum SHIP in de haven  
ongetwijfeld al eens gezien. De bouw van 
zo’n sluis is geen dagelijkse kost. Alle reden 
voor een bezoekerscentrum waar je alle ins 
en outs over deze ontwikkeling te weten 
kunt komen. De zeesluis is in SHIP in het 
klein nagebouwd. Je kunt er tussen de slui-
zen doorlopen waardoor je een goed beeld 
krijgt van dit indrukwekkende werk.

SHIP is 7 dagen per week geopend,  van 
10.00 – 17.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op  www.ship-info.nl. 
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Gaaf dat 
ik hier 
werk!

In Velsen Noord ligt het imposante en goed beveiligde industrieterrein van Tata Steel. 

Een van de grootste staalconcerns ter wereld met zo’n 9.000 medewerkers. Alleen 

met een speciaal toegangspasje - en voor onbekenden een routebeschrijving - kom je 

er binnen. “Ook ik ben nog steeds onder de indruk als ik  ‘s ochtends aan kom,” zegt 

operations manager Marielle Scalé. “Als ik over het terrein rijd langs de Sinterfabriek, 

Hoogovens en al die andere installaties denk ik: wat gaaf dat ik hier werk!” 

Marielle is al 12 jaar in dienst. “Dat is nog niets”, lacht ze en ze wijst naar de kamer tegenover 
die van haar waar goudkleurige ballonnen hangen met het getal 25 erop. “25-jarige jubilea zijn 
hier aan de orde van de dag. Mensen vertrekken hier niet zo snel. Het is dan ook een prachtig 
bedrijf om voor te werken. Je krijgt hier alle mogelijkheden om door te groeien. Binnen één 
fabriek, maar je kunt ook van fabriek naar fabriek overstappen.” 

IJMUIDEN INNOVEERT 
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DOORGROEIEN BINNEN 
HET CONCERN
Dat doorgroeien binnen het  
concern heeft Marielle, afgestudeerd 
als chemisch technoloog, zelf ook 
gedaan. Haar carrière verliep zo’n 
beetje als het productieproces 
van Tata Steel. “Ik begon bij de 
verwerking	 van	 grondstoffen	 en	
ben via verschillende afdelingen 
(fabrieken en staf ) nu bij Coated 
Products beland, de laatste schakel 
voor het product naar de klant 
gaat. Wij zorgen voor de levering 
van verzinkt en geverfd staal aan 
de auto-industrie en de bouw. 
Samen met mijn collega-managers 
ben ik verantwoordelijk voor 
het verbeteren van de dagelijkse 
productieprocessen en voor de 
kwaliteit van het product.”

WERKEN MET 
TECHNIEK ÉN MENSEN
“In mijn baan zit alles wat ik 
leuk vind,” zegt Marielle. “Het is 
de combinatie van werken met 
techniek én met mensen. En dat 
er een tastbaar product uit de 
fabriek rolt waar mooie dingen 
mee worden gemaakt, bijvoorbeeld 
auto’s.” Daarnaast volgt ze met grote 
belangstelling de innovaties binnen 
het bedrijf. Zowel op het technische 
vlak als aan de menselijke kant. 
“Het HIsarnaproject bijvoorbeeld 
om de uitstoot van CO2 terug te 
brengen. Maar ook hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat medewerkers 
ondanks het zware werk gezond en 
dus langer inzetbaar blijven.”

TROTS OM ERBIJ TE 
HOREN
“Ik had nooit verwacht dat ik hier 
zoveel verschillende ervaringen 
zou opdoen,” besluit Marielle. 
“Daardoor voelt het niet als 12 jaar. 
Er gebeurt van alles en elke dag is 
anders. De sfeer is goed. Het is een 
echt familiebedrijf. Veel mensen 
hebben een vader of opa die hier 
werkte. Of neem de ‘stalen stellen’: 
koppels die elkaar hier hebben 
ontmoet. En er komen steeds weer 
nieuwe mensen bij. Jonge jongens en 
meiden, vers van school, die zich het 
werk maar ook de bedrijfscultuur 
eigen maken. Ja, ik ben er trots op 
dat ik erbij hoor. Ik voel me echt: 
‘Wij van de Hoogovens’.” 

HISARNA, BETER 
VOOR MILIEU
HIsarna is een nieuwe 

technologie van Tata Steel 

om staal te maken. Het 

productieproces van HIsarna 

is efficiënter dan het huidige 

proces, doordat er geen 

voorbewerking van de ertsen 

en kolen meer nodig is. 

Daardoor biedt het grote 

mogelijkheden om de CO2-

uitstoot te reduceren, efficiënt 

energieverbruik te bevorderen 

en het gebruik/hergebruik 

van uiteenlopende materialen 

mogelijk te maken. Door de 

afvang en opslag van CO2 is 

zelfs een reductie tot 80% te 

realiseren.
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Samen innoveren 
met Techport Centre
Door digitalisering en automatisering verandert de wereld om ons heen in 

razend tempo. Slimme start-ups springen hierop in. Bedrijven veranderen 

en voor medewerkers geldt steeds vaker dat ze een leven lang blijven 

leren. Succesvolle organisaties zetten nieuwe technologieën in om hun 

resultaten te verbeteren. Maar is iedereen even goed voorbereid op deze 

ontwikkeling? In IJmuiden en omgeving wordt hier volop aandacht aan 

besteed. 

IJMUIDEN INNOVEERT 

12



RUIMTE OM HET BESTE UIT JEZELF TE 
HALEN
“Nieuwe technologieën op zichzelf zijn geen nieuw 
fenomeen, maar we staan op het punt dat de impact ervan 
steeds zichtbaarder wordt,” zegt Fabienne Hendricks, 
manager van het Tata Steel Training Centre. “Om er 
goed op in te spelen is samenwerken een must. Niemand 
van ons kan het alleen.” Om invulling te geven aan deze 
samenwerking gaan Tata Steel, gemeente Velsen en het 
Nova College de krachten bundelen en een fysiek centrum 
maken, het Techport Centre. Een nieuwe plek voor 
opleiden, innoveren, onderzoek en ondernemerschap. 
“We focussen ons op de maak- en onderhoudsindustrie in 
de Metropoolregio Amsterdam. We investeren in techniek- 
onderwijs. Daarbij zetten we in op een versnelde 
digitalisering van de industrie en op proces- en 
productinnovatie”. 

INNOVATIECENTRUM 
In het Techport Centre komen de Tata Steel-bedrijfsschool 
én een innovatiecentrum voor start-ups die met elkaar 
tot nieuwe ideeën en samenwerkingen kunnen komen. 
Fabienne vertelt: “Start-ups kunnen hier bijvoorbeeld een 
ruimte huren om te werken of te vergaderen. Een aantal 
bedrijven, waaronder Tata Steel en Crown Van Gelder, 
werkt in afwachting van het nieuwe gebouw al samen aan 
het oplossen van concrete innovatievraagstukken.”

Deze zomer is de intentieovereenkomst tussen Tata 
Steel, het Nova College en de gemeente getekend. De 
partijen	 werken	 sindsdien	 de	 financiële	 en	 juridische	
randvoorwaarden voor samenwerking uit. De verwachting 
is dat er begin 2018 meer informatie beschikbaar komt.  

We focussen ons 
op de maak- en 

onderhoudsindustrie
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Ontdek de 
omgeving: 
genieten van 
IJmuiden
Vaak vergeten we al het moois en de leuke dingen binnen 

onze eigen stadsgrenzen. Zonde toch? Daarom geven we 

tips en weetjes om de omgeving te ontdekken én ervan te 

genieten. Ken je ze allemaal al?

POPULAIRSTE 
SOUVENIR BIJ 
GROETEN UIT 
IJMUIDEN
Bekers, sleutelhangers, ansicht- 
kaartjes. Bij Groeten uit  
IJmuiden,  geopend in het hoog- 
seizoen, koop je het allemaal. 
Het populairste souvenir? Met 
stip op 1: de koelkastmagneet 
van keramiek.

DE MOOISTE MOMENTEN 
IN HET THALIA THEATER 
In het hart van Oud-IJmuiden is het 
Thalia Theater een echte blikvanger. 
Het karakteristieke pand is al jaren-
lang voor velen het decor van verschil-
lende mooiste momenten. Van feesten 
en	 voorstellingen	 tot	 etentjes	 en	 film- 
dinerbezoekjes. En dat alles in een bij- 
zondere ambiance. 
Meer info: www.thaliatheater.nl.

OVER DE KWALITEIT 
GEEN TWIJFEL
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Grootste fort in  
de Stelling van  
Amsterdam
Wist je dat Fort IJmuiden het grootste 
fort is in de Stelling van Amsterdam, de 
verdedigingslinie rondom onze hoofd-
stad? Wat dit betekent kun je ontdek-
ken tijdens één van de maandelijkse  
publiekszondagen - van maart tot en 
met november - op Forteiland IJmuiden.
Meer info: 
www.forteilandijmuiden.com.

MOOISTE NACHT IN  
DE SEINPOSTSTELLING 
Jarenlang heeft de seinpost in IJmuiden aan Zee ervoor gezorgd dat schepen 
veilig hun weg vonden naar de haven. De seinpost heeft sinds kort een tweede 
leven. Altijd al gedroomd van slapen aan zee? Dat kan in de Seinpoststelling. ’s 
Avonds genieten van de ondergaande zon en ’s ochtends wakker worden van de 
ruisende zee. Vlak bij huis maar toch in een andere wereld.
Meer info: www.seinpoststelling.nl. 15



LEKKERSTE KAAS VAN 
L’AMUSE
IJmuiden staat natuurlijk bekend 
als dé plek waar je een verser dan 
vers visje kunt kopen. Voor een 
goed stuk kaas ben je in IJmuiden 
ook aan het juiste adres. De meest 
gekochte kaas door inwoners en 
toeristen bij kaaswinkel l’Amuse? 
Zonder nadenken: de huisgemaakte 
truffelbrie,	met	pure	truffel.	
Meer info: www.lamuse.nl.

SPROOKJESACHTIG 
ONTSPANNEN BIJ 
LANDGOED DUIN EN 
KRUIDBERG
Bij aankomst op Landgoed Duin en 
Kruidberg in Santpoort waan je je even 
in een sprookje. Twee keer knipperen en 
je weet dat je niet droomt. De typische 
landgoedsfeer is overal voelbaar. Wat je 
hier het best kunt doen? Eten, slapen, 
werken, iets vieren. Eigenlijk gewoon 
genieten dus. 
Meer info: www.duin-kruidberg.nl.

OVER DE KWALITEIT GEEN TWIJFEL
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Ambachtelijk  
gerookt visje

Een wekelijks visje kan natuurlijk niet ontbreken als je 
praktisch aan het Noordzeekanaal woont. De naam doet 
het al vermoeden, maar bij visrokerij Smeding wordt 
de vis op ambachtelijke wijze gerookt. Een proces van 8 
uur. De gerookte topfavoriet? Makreel!
Meer info: www.visrokerijsmeding.nl.

LOOPFIETSEND DE  
OMGEVING VERKENNEN
IJmuiden en omgeving verkennen kan op allerlei manieren. Fiet-
send.	 Lopend.	 Loopfietsend?	 Een	 hippe	 combinatie	 tussen	 de	
benenwagen en het stalen ros, waarmee je de vaart erin zet. Weet 
je niet precies waar je naartoe wilt? De eigenaren van Kennemer 
LoopFiets hebben alvast een aantal routes voor je uitgestippeld, 
bijvoorbeeld het rondje Kennemerland. 
Meer info: www.kennemerloopfiets.nl.

LIEVELINGSGERECHT VAN BRASSERIE  
& RESTAURANT DE IJMOND 
In Brasserie & Restaurant De IJmond kun je de hele avond op het 
puntje van je stoel zitten. Vanuit het restaurant - dat staat op een 
oud duin - zie je de bedrijvigheid op het water. Zo kan het maar zo 
zijn dat er een cruiseschip aanmeert tijdens jouw hoofdgerecht. 
Het lievelingsgerecht van de gasten? Al jarenlang de proeverij van 
gamba’s. 
Meer info: www.de-ijmond.nl.
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In 2015 kochten Sharon en Niels een gloednieuw rijtjeshuis met tuin in 

Oud-IJmuiden, een stoere en trotse buurt tussen het Noordzeekanaal en 

de vissershaven. Het is hun eerste koophuis en ze hebben er iets heel 

eigens van gemaakt: “We hebben hiervoor gekozen omdat je van nieuw-

bouw nog helemaal kunt maken wat je zelf wilt. Het mooie aan dit buur-

tje is ook dat elk huis een andere identiteit heeft.”

De nieuwe woonwijk Oud-IJmuiden is verrezen op de plek van een verouderd 
bedrijventerrein. Het is nu een aantrekkelijke en dynamische plek waar wo-
nen, werken en recreëren hand in hand gaan. Afgelopen jaren werden slechte  
gebouwen gesloopt en historische gebouwen hersteld. Er kwamen nieuwe 
koop- en huurwoningen bij die nu al voor een groot gedeelte worden bewoond. 
Die transformatie trok het stel mede over de streep: “De wijk groeit en dat 
maakt het hier alleen maar leuker. Je maakt snel contact, iedereen is in voor een 
praatje	en	met	het	strand	op	minder	dan	tien	minuten	fietsen	zit	je	hier	ideaal!”

De wijk groeit en 
dat maakt het hier 
alleen maar leuker

Geluk in 
Oud-IJmuiden

WONEN IN IJMUIDEN
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De afgelopen jaren hebben verschil-
lende partijen zich ingespannen 
om hun plannen voor Oud-IJmui-
den door te zetten. Velison Wonen 
werkte hierin nauw samen met de  
gemeente, ontwikkelaar BPD en 
Woningbedrijf Velsen. Peter van 
Ling, directeur van Velison Wonen, 
is erg tevreden over het resultaat. 
“Het is echt een mooie levendige 
wijk geworden waar veel mensen 
hun plek hebben gevonden.” 

Martijn Hemmer, ontwikkelings-
manager bij BPD, sluit zich daarbij 
aan. “Ik reed laatst een rondje door 
de wijk en zag bij verschillende  
huizen ooievaars in de tuin, of roze 
of blauwe vlaggetjes wapperen. 

Leuk om te zien dat het nu echt een 
gezinswijk	wordt	waar	kinderen	fijn	
op kunnen groeien.” Hemmer is 
daarnaast ook erg blij met het ver-
nieuwde Thaliaplein. “Het plein 
met het kenmerkende gebouw van 
het Thalia Theater vormt nu echt 
het levendig hart van Oud-IJmui-
den, het is een essentieel onderdeel 
van de buurt geworden.”

Kijk voor meer informatie over  
wonen in Oud-IJmuiden op 
www.oudijmuiden.nl.

Het is echt een 
mooie levendige wijk 
geworden waar veel 

mensen hun plek 
hebben gevonden.

OUD-IJMUIDEN HERLEEFT
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Grenzend aan het natuur- 

schoon van een wijds zand-

strand, natuurgebied de  

Kennemerduinen en de Noord-

zee heeft IJmuiden aan Zee alle  

ingrediënten om een nieuwe  

gewilde woonplaats aan zee 

te worden. Begin mei gaf de  

gemeenteraad van Velsen groen 

licht aan de initiatiefnemers 

om het plan voor de Kustplaats 

IJmuiden aan Zee verder uit te 

werken. 

Kondor Wessels Vastgoed en 
de eigenaren rondom Marina  
Seaport zijn, samen met de gemeente  
Velsen, hard aan het werk om deze 
herontwikkeling van het gebied 
voor te bereiden. Projectdirecteur 
Marijn Spoelstra   is overtuigd van 
de potentie van deze unieke  locatie. 
“IJmuiden aan Zee wordt een kust-
plaats met uiteenlopende kwalitei-
ten. Dicht bij de natuur van duinen 
en zee. Omgeven door het rauwe 
karakter van zeehaven en industrie. 
En op korte afstand van Amsterdam 

en de metropoolregio. Kortom, een 
kustplaats met kansen! Voor bijzon-
dere woningen voor verschillende 
type mensen, hoogwaardige horeca 
en winkels, culturele en recreatieve 
voorzieningen. Duurzaam, inno-
vatief en gebruikmakend van het  
veranderende klimaat.”

OP WEG NAAR IETS 
BIJZONDERS 
“We denken aan een mix van wo-
ningen. Van duinwoningen, ap-
partementen en lofts tot casco- 
woningen, drijvende woningen, 
paalwoningen, pakhuiswoningen 
en vakantiewoningen. Wat de toe-
komstige bewoners gemeen heb-
ben is dat ze op zoek zijn naar een 
woning en een omgeving die iets 
anders, iets bijzonders, iets unieks 
hebben wat nergens anders be-
staat.” zegt Spoelstra. De gebieds-
ontwikkeling neemt circa 10 jaar in 
beslag en er komen naar verwach-
ting circa 800 woningen.

TOEGANGSROUTE 
“DE RAUWE LOPER” 
Hoe zorgen we ervoor dat 
bezoekers de stranden en haven 
beter kunnen vinden en zich meer 
welkom voelen? Door het beter 
begaanbaar en vindbaar te maken! 
Om dat voor elkaar te krijgen heeft 
de gemeente opdracht gegeven 
een masterplan voor een aantal 
hoofdroutes door IJmuiden, 
waaronder de weg van IJmuiden 
naar dit gebied, te ontwikkelen. 
Het masterplan “De Rauwe Loper” 
is opgesteld voor de routes naar 
de stranden en de haven om het 
rauwe met elkaar te verbinden 
en beter beleefbaar te maken. 
Met de uitvoering van het plan 
wordt de toegankelijkheid naar de 
stranden en de haven verbeterd 
(de achterdeur opengezet), voelen 
bezoekers zich meer welkom en 
kunnen ze beter hun weg vinden. 
In 2018 wordt het steeds meer 
zichtbaar op de routes.

Nieuwe gewilde 
kustplaats 
IJmuiden aan Zee  
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ZEEËN VAN RUIMTE
In IJmuiden heb je in tegenstelling tot Amsterdam zeeën 
van ruimte, kun je kiezen tussen wonen in het groen en 
wonen in het centrum. Daarnaast heb je alle voorzienin-
gen op korte afstand en je bent zo in de hoofdstad. Dan is 
de keuze snel gemaakt toch?

NIEUWBOUW
Naast de bestaande bouw staat in IJmuiden een aantal 
mooie nieuwbouwprojecten op stapel. De aankomende 
jaren wordt er onder meer gebouwd in Oud-IJmuiden en 
IJmuiden aan Zee. De gemakken en voordelen van nieuw-
bouw in een omgeving met geschiedenis. 

RUIME TUSSENWONING IN 

IJmuiden 
VEREDELDE ZOLDERKAMER IN 

Amsterdam

IJMUIDEN 
Een gezin met dit budget kan in  
IJmuiden bijvoorbeeld een mooie tussen- 
woning kopen: op loopafstand van de 
zee, de duinen en de haven. Deze recent 
verbouwde eengezinswoning uit de ja-
ren dertig met drie slaapkamers heeft 
een	woonoppervlakte	 van	 130	 vierkante	 
meter. Aan zowel de voor- als achterzijde 
is	er	een	fijne	tuin.	

Wonen vlak bij zee, dicht bij het oude centrum of in één van de bui-

tenwijken. Een gezin dat zoekende is naar een woning van ongeveer 

250.000 euro heeft in IJmuiden meerdere mooie opties. In Amsterdam 

daarentegen is het zoeken naar een speld in een hooiberg.

AMSTERDAM
Wil je als gezin - voor hetzelfde geld - in Am-
sterdam neerstrijken? Dat is zoeken naar een 
speld in een hooiberg. De keuze bestaat bij-
voorbeeld	 uit	 een	 appartement	 van	 30	 vier-
kante meter - een veredelde zolderkamer - 
zonder buiten en parkeerplaats. Alternatief is 
een enorm klusproject, met gaten in de muur, 
van	een	schamele	49	vierkante	meter.	

VERSUS

Nog dichter bij zee wo-
nen? Dat kan in een 
appartement van zes-
tig vierkante meter aan 
de boulevard. Vanuit 
je luie stoel kun je da-
gelijks van dit uitzicht 
genieten.



Velsen is veelkleurig 

In de gemeente Velsen wonen veel bijzondere mensen met een 

mooi verhaal. Van een stel dat al 65-jaar getrouwd is en elkaar 

ontmoette in IJmuiden tot een eigen zaak op je 19e. Of het verhaal 

van de Zweedse expat Kristina die iedere woensdag ontsnapt aan 

haar  kantoorleven om vrijwilligerswerk te doen in de natuur.  Laat 

je inspireren door de veelkleurige verhalen uit Velsen! 
ECHTPAAR HEIJSE 
65-JAAR GETROUWD
30	 oktober	 bezocht	 burgemeester	
Frank Dales het echtpaar Heijse 
dat 65 jaar is getrouwd. Het 
echtpaar heeft vier kinderen, vijf 
kleinkinderen en vier achterklein- 
kinderen. Ze hebben elkaar in 
IJmuiden ontmoet. De eerste jaren 
van hun huwelijk woonden ze 
in Kerkrade waar meneer Heijse 
vandaan kwam. Mevrouw Heijse 
kon er niet wennen en toen zijn ze 
in IJmuiden gaan wonen. Tot op de 
dag van vandaag wonen ze daar nog 
steeds met veel plezier. Namens 
het gemeentebestuur feliciteerde 
de burgemeester het echtpaar en 
gaf ze een prachtige bos bloemen.  
(foto Reinder Weidijk)

Aan de slag in het groen 
 
In de duinen van Park Zuid-Kennemerland zijn elke woensdagochtend 
verschillende vrijwilligers aan het werk om het gebied intact te houden. 
Zo ook Martin en Kristina. Voor Martin geeft dit werk vooral veel vol-
doening. Hij is een vaste bezoeker van het natuurpark en draagt graag 
zijn steentje bij aan het onderhoud! Kristina is een expat uit Zweden en 
ontsnapt elke woensdagochtend in september en oktober aan haar kan-
toorleven door even lekker buiten te werken. Ook vrijwilliger worden?  
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/vrijwilligerswerk.

FRIET VAN BEAU
Beau is 19 jaar en komt uit Velserbroek. Sinds april van dit jaar is hij, samen 
met zijn moeder, de trotse eigenaar van Friet van Piet: de bekendste patatzaak 
van IJmuiden aan het Kennemerplein. Een half jaar geleden besloot Beau 
de zaak over te nemen van Piet, ook al  zo’n jonge ondernemer: “Ik heb twee 
dagen meegelopen en heb vervolgens meteen het roer overgepakt. Vanuit 
mijn familie wordt ondernemen echt aangemoedigd dus voor mij was deze 
stap heel logisch. Maar mijn vrienden 
waren wel verbaasd over deze stap!” 
Naast het ondernemen werkt Beau 
ook nog eens 5 nachten per week op 
de visafslag: “Ik zit al sinds mijn 12e in 
de vis en ik droom er nog steeds van 
om daarin ook een onderneming te 
starten.”

Friet van Piet

Kennemerplein 21 IJmuiden
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EDWARD TEAMLEIDER BIJ 
MICROTECHNIEK
Edward is teamleider bij Microtechniek en werkt daar o.a. met een 
robotarm. Het zijn deze ontwikkelingen waar hij het meest trots op is: 
“Eerst waren we hier een beetje sceptisch over, maar het luidde een 
nieuw tijdperk in. Het scheelt 
erg veel manuren en zo kunnen 
we onze grootste klanten nog 
beter en sneller van dienst zijn.” 

Microtechniek Groep 

Lijndenweg 9-15 

Beverwijk

www.microtechniek.nl.

BOSWACHTER ROGIER
Rogier is boswachter en beheert namens Natuurmonumenten Park 
Zuid-Kennemerland: 800 hectare aan bos- en duingebied rondom 
IJmuiden. Een gebied dat altijd in ontwikkeling is. “Het is hard wer-
ken om het hele gebied intact te houden. Dit doen wij niet alleen maar 
met een hele grote groep vrijwilligers. Zo worden er stuifkuilen opge-
houden, paden gesnoeid en Amerikaanse Vogelkers verwijderd om het 

duin zo gevarieerd mogelijk te 
houden.”

FAVORIETE PLEK
Zijn favoriete plek? “Dat is 
absoluut het Zuidervlak. Het 
laatste hoge duin voor de 
zeereep met een vrij uitzicht 
over een grote duinvallei.”
Meer info:
www.np-zuidkennemerland.nl.

LAAT VAN JE 
HOREN
Op 11 februari 2017 was de eerste  

Burgertop Velsen op Koers. Ruim 100 

inwoners hebben meegedacht over de 

toekomst in Velsen. Zowel de gemeente  

als de inwoners brachten toen allerlei 

ideeën en initiatieven naar voren. Idee-

en bijvoorbeeld om de toeristische aan-

trekkelijkheid van Velsen te vergroten 

met de ontwikkeling van het hallen- 

gebied, een ideale vestigingsplaats voor 

kunstenaars, galeries, een zeeaquarium 

of pop-up stores. Of het idee voor een 

gevarieerder woningbouwbeleid met 

meer hofjes voor ouderen, meer wonin-

gen voor starters en statushouders, en 

een betere spreiding hiervan. Meer con-

crete initiatieven waren er ook, zoals 

een natuurspeeltuin, een muziektent 

in Velserbeek en een openbare BBQ-

plaats.  

Wilt u op de hoogte blijven van wat 

er allemaal gebeurt met de ideeën  

uit de Burgertop of zelf een initiatief  

naar voren brengen? Kijk dan op  

www.velsenopkoers.nl of 

www.facebook.com/velsenopkoers.
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DIKKE PRET, ACTIE 
EN BRULLENDE 

MOTOREN IN 
SPAARNWOUDE

IJMUIDEN GAAT VERDER WAAR ANDEREN STOPPEN
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Gas, gas, gas, sturen en door! Een quad sjeest in volle 

vaart over het terrein van ActionPlanet, aan de rand 

van Spaarnwoude. Ineke van der Geest vond in het 

recreatiegebied de ideale plek voor haar bedrijf waar 

modder, brullende motoren en actie de boventoon 

voeren. 

Rijdend naar ActionPlanet kom je terecht in een oase van 
groen. Met een ferme zwaai opent Ineke de deuren van 
het restaurant van ActionPlanet. “Wat een fantastische 
locatie hé? Zo aan de rand van Spaarnwoude. Ik noem 
deze omgeving altijd de groene speeltuin van IJmuiden.”

ACTIEF RECREËREN
Op deze verborgen avontuurlijke plek is er van alles te 
beleven. “Van quadrijden en een zeskamp á la Expeditie 
Robinson tot een serieus parcours voor fourwheeldrives. 
Voor ons is het credo: meer modder, meer pret”, lacht 
Ineke. “Het blijft fantastisch als jonge kinderen voor het 
eerst op een quad stappen. Of een vrijgezellenfeest zoals 
laatst, toen hadden we tien dames in trouwjurken die 
de	 stormbaan	 trotseerden.	 Bedrijfsuitjes	 met	 een	 4x4-
voertuig zijn gegarandeerd plezier: de uitdaging en de 
spanning zorgen er altijd voor dat de deelnemers achteraf 
met een grijns van oor tot oor – en de grootste praatjes – 
aan een drankje zitten.” 

AANGELEGD
Als	 je	 het	 offroadterrein	 van	 acht	 hectare	 met	 flinke	
heuvels en serieuze waterpartijen opkomt, kun je je niet 
voorstellen dat dit een kleine tien jaar geleden nagenoeg 
vlak was. “In samenwerking met een grondbank hebben we 
het terrein aangelegd. We hebben ervaringen uit binnen- 
en buitenland opgehaald om te horen waaraan een goed 
parcours moet voldoen en dat vervolgens verwerkt in 
een terreinschets. Zo hebben we een uitdagende plek 
gemaakt	voor	offroadrijders	van	alle	niveaus.	De	opbouw	
kun je vergelijken met die in skigebieden: van beginner 
tot extreem gevorderde.” 

VAN HEINDE EN VERRE
“Dat we vlak bij de snelwegen A2 en A9 en de luchthaven 
zitten is ideaal. Merken, zowel voor quads als auto’s, 
vliegen regelmatig internationale gasten in om een nieuw 
model	4x4	te	testen.	Dan	komt	hier	zo’n	vrachtwagen	met	
een oplegger vol blinkende quads voorrijden. Aan het 
eind van de dag rijdt die oplegger weg met quads onder 
de blubber. Ja, dan hebben we dikke pret.” 

LOKAAL 
“Het is mooi dat we nationaal en internationaal zo’n 
grote aantrekkingskracht hebben, maar we zijn er ook 
voor inwoners uit IJmuiden en omstreken. De laatste 
zondag van de maand is er daarom een inloopdag, de 
ActionSunday, waaraan iedereen kan meedoen!”

ZWEET EN MODDER
Stap je op een quad of in een 4x4 bij ActionPlanet, 

wees dan niet bang voor een beetje modder of 

zweet. Verruil je Gucci-hakken en maatpak voor 

vrijetijdskleding en geef gas! Het parcours is één 

groot avontuur. Na goede instructies mag je zelf 

achter het stuur. Kan zo’n quad echt zo’n steile 

helling oprijden? Jazeker! En die waterpartij ligt er 

ook niet voor niks, de auto kan er wel tegen. Ga je  

de uitdaging aan? 

Meer info: www.actionplanet.nl.



Met de boot naar 
een feestelijk 
avontuur 

IJMUIDEN GAAT VERDER WAAR ANDEREN STOPPEN

Forteiland IJmuiden is van oudsher één van de forten in de Stelling van 

Amsterdam, de verdedigingslinie die de hoofdstad beschermde. Tegen-

woordig vieren plezier en activiteiten hoogtij op dit historische eiland. 

Stap aan boord en het avontuur begint. Forteiland IJmuiden ligt op een 

kleine tien minuten varen van de haven. En dan ben je in een compleet 

andere wereld. Voel de wind door je haren en geniet. 

VAN VERDEDIGINGS-
FORT NAAR 
EVENTLOCATIE 
Evenementenorganisator PBN 
ontdekte het forteiland bij toeval. 
“Jaren geleden zochten we voor 
een evenement met het thema 
Windkracht 10 een geschikte 
locatie. Een stoere, rauwe plek 
waar het vaak hard waait en alle 
ruimte is voor activiteiten. Via via 
kwamen we bij Forteiland IJmuiden 
terecht. Toen we hier voor het eerst 
kwamen, waren we op slag verliefd. 
Sinds 2008 exploiteren we het hele 
eiland. Het is een monument, dus 
we zorgen er goed voor,” vertelt Rick 
Slabbers van PBN.

DECOR
Het fort is het decor van tal van 
evenementen. “Een zakelijke bij-
eenkomst voor 500 personen, een 
festival of een intieme bruiloft. 
Binnen en buiten combineren we 
altijd. Het kan hier allemaal.” 

HELE GEZIN
“Onze gasten komen uit het hele 
land, maar we willen ook dat de 
locals ons meer vinden. Daar 
hebben we Avontuurlijk Forteiland 
voor bedacht, een avontuurlijke 
dag uit voor het hele gezin. 
De kinderen kunnen ravotten 
terwijl de ouders genieten van 
de geschiedenis van het eiland.” 
Kijk voor meer informatie op:  
www.forteiland.nl.

 FORTEILAND-WEETJES
•	 Het	gerestaureerde	fort	uit	1881	 
	 staat	op	een	eiland	van	4	hectare.
•	 Het	eiland	is	werelderfgoed.	
•	 De	vaartijd	bedraagt	10	minuten.
•	 In	het	fort	kun	je	uren	dwalen	 
 door het lange gangenstelsel. 
•	 Er	zijn	meer	dan	40	kamers	en	 
 een indrukwekkende koepelzaal.
•	 Op	het	eiland	zijn	meerdere	 
 bunkers uit de Tweede  
 Wereldoorlog te vinden.
•	 Het	uitzicht	vanaf	het	 
 uitzichtpunt is adembenemend,  
 de klim meer dan waard.
•	 Op	het	eiland	kun	je	je	eigen	 
 familiegeschiedenis starten,  
	 het	is	namelijk	een	officiële	 
 trouwlocatie.
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DE INVLOED 
VAN HET 
KLIMAAT OP 
IJMUIDEN
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De wind, de duinen, het water 

en het strand: in IJmuiden wor-

den alle elementen van natuur 

en bedrijvigheid gecombineerd. 

Maar wat betekent de klimaat- 

verandering voor IJmuiden en 

hoe gaan we daarmee om? Dat 

kun je straks ervaren - en over 

meedenken - bij het nieuwe 

kustinnovatie- en informatiecen-

trum BRAK! IJmuiden.

Door de ligging aan de kust heeft 
het veranderende klimaat direct 
invloed op IJmuiden. “Alleen al de 
stijging van de zeespiegel kan gro-
te gevolgen hebben, bijvoorbeeld 
voor de ontwikkeling van IJmuiden 
aan Zee. Dit is maar één van de vele 
voorbeelden. Het veranderende kli-

maat en hoe we daar aan de kust 
mee omgaan is het hoofdthema bij 
BRAK!,” vertelt Maud Maartens van 
de gemeente Velsen.

BELEEF
Op termijn komt er een kustinno-
vatie- en informatie-centrum waar 
ook het Pieter Vermeulen Museum 
onderdeel van zal worden. “We wil-
len mensen hier graag informeren 
over de veranderingen. Daarom 
gaan we programma’s aanbieden 
voor professionals en particulie-
ren, van jong tot oud, waarin ze een 
actieve rol kunnen spelen. Totdat 
BRAK! IJmuiden klaar is, organise-
ren we deze programma’s op tijde-
lijk locaties in IJmuiden aan Zee. 
Soms binnen, soms buiten.”

MEEDENKEN
Gemeente Velsen wil BRAK! 

realiseren samen met part-

ners. Daarom denkt de ge-

meente nu met verschillende 

partijen zoals waterschappen,  

onderzoeksinstituten, bedrijven, 

musea, gebiedsontwikkelaars 

en onderwijsinstellingen na 

over de invloed van het klimaat 

op IJmuiden.. Inwoners van  

IJmuiden krijgen volgend jaar 

een uitnodiging om deel te  

nemen aan het eerste program-

ma van BRAK! 

Kijk voor meer informatie op: 

www.brakijmuiden.nl.



“Het is altijd een mooi moment als ik wegvaar van het 

windmolenpark en alle molens weer draaien. De zon die 

wegzakt in de zee en de lichtjes van de haven van IJmui-

den in de verte.” Meestal heeft windmolenmonteur Mark  

Zomerdijk er dan al een lange dag op zo’n 70 meter 

hoogte opzitten. Een dag die vroeg begint bij het be-

drijfspand van MHI Vestas Offshore Wind in de haven 

van IJmuiden.

ZEEBENEN 
OP ZO’N 
70 METER 
HOOGTE

IJMUIDEN IS RECHT VOOR Z’N RAAP
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Tijdens een heuse toolboxtalk  
bespreekt het onderhoudsteam 
vroeg in de ochtend wat er moet 
gebeuren aan welke turbines, wel-
ke veiligheidsaspecten er gelden 
(het weer!) en welke spullen er mee 
moeten. Vervolgens stappen ze op 
de boot en varen richting het wind- 
molenpark. De boot meert aan  
tegen de turbine die onderhoud  
nodig heeft. Daar start de klim naar 
boven, met trap en lift, en worden 
de spullen naar boven gehesen. 
Pas dan begint het echte onder-
houdswerk. “Het is krap daarbo-
ven,” zegt Mark. “Je kunt er maar 
met twee man tegelijk werken. En 
de turbine beweegt de hele tijd 
heen en weer. Je hebt zeebenen  
nodig en geen last van hoogtevrees.”  

VEILIGHEID VOOR
ALLES
Veiligheid gaat voor alles bij het 
werk aan de windturbines. Werk- 
instructies moeten nauw worden 
opgevolgd. Als het te hard waait, 
vindt onderhoud niet plaats. Daar-
naast krijgen de windmolenmon-
teurs speciale trainingen die elke 
twee jaar worden herhaald. Mark 
vertelt: “Ik heb zelf MTS-elektro-
techniek gedaan. Maar als wind-
molenmonteur moet je allround 
zijn en alle reparaties kunnen  
verrichten. Daarnaast word je  
intensief getraind voor het werken 
op zee en op hoogte. En natuurlijk 
heb je een EHBO-diploma nodig.”

 
VISROKERIJ
Mark vindt het leukste aan zijn 
werk dat het uniek is. “Er zijn maar 
weinig mensen die dit doen. Het 
is een specialisme. Maar ook het  
werken	 offshore	 is	 bijzonder.	 De	
afhankelijkheid van het weer, de 
scheepvaart, het leven op en in zee: 
vogels, vleermuizen, bruinvissen en 
andere zeedieren.” Van vis geniet 
Mark overigens ook als hij niet de 
zee op gaat: bij visrokerij Smeding 
in de haven van IJmuiden.

MHI Vestas Offshore Wind is 

een bedrijf dat voor windpar-

ken over de gehele wereld 

windmolens produceert en 

onderhoudt. De Nederlandse 

vestiging van het bedrijf zit 

in IJmuiden. Hier werken 45 

mensen. MHI Vestas Offshore 

Wind is verantwoordelijk voor 

de windparken langs de kust 

van de Noordzee.

Kijk voor meer informatie op: 

www.mhivestasoffshore.com.
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IJMUIDEN 
GROEIT 
VAN WIND-
ENERGIE
IJmuiden is één van de Europese pioniers van de 

offshore windenergie. Windmolenpark Egmond, het 

Amalia Windmolenpark en Luchtduinen zijn daar 

bewijzen van. En er komen steeds nieuwe parken bij. 

“Windenergie is echt booming”, zegt Ron Davio van 
AYOP. “Daarom gaan we samen met Velsen, Zaanstad 
en	 Amsterdam	 dit	 gebied	 profileren	 als	 dé	 regio	 voor	
windenergie. Hier zit alle knowhow, en hebben we de 
capaciteit en de faciliteiten. Bovenal hebben we ruimte. 
Ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of zich hier 
willen vestigen. Want de windmolenparken trekken veel 
andere bedrijven aan.” 

SLOOPMATERIAAL 
DE HOOGOVENS IN
Davio ziet echter niet alleen kansen in de windenergie. 
Ook	in	de	offshore	van	olie	en	gas	vinden	ontwikkelingen	
plaats waar IJmuiden op in kan springen. “Veel 
productieplatforms komen aan het einde van hun 
levenscyclus. Onderzocht wordt of het mogelijk is 
gasplatforms om te zetten naar platforms voor de productie 
van waterstof. Andere platforms moeten worden gesloopt. 
Ook hiervoor is IJmuiden de ideale locatie. Het materiaal 
dat er vanaf komt, kan zo de hoogovens van Tata Steel in”.  

AVERIJHAVEN
Het zijn kansen die ontstaan met de vernieuwing van de 
Averijhaven. Deze haven wordt, naast een overslaghaven 
voor Tata Steel, een opslagplaats voor het onderhoud van 
de windmoleninstallaties en de productieplatforms. “Er 
komt veel op ons af de komende jaren,” besluit Davio. 
“Maar nog lang niet iedereen beseft dit.”
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AYOP, Amsterdam IJmuiden 

Offshore Ports, is een publiek-

private netwerkorganisatie met 

zo’n 75 leden van overheden en 

bedrijven die in de regio actief 

zijn in de offshore winning van 

olie, gas en windenergie.

Meer info: www.ayop.nl.

Windenergie is een enorme groei-industrie en zal voor veel 

werkgelegenheid zorgen. Alleen al voor het onderhoud aan 

windmolenparken komen er de komende jaren zo’n 2.100 

banen bij. Tel daar de mensen bij op om dit allemaal te 

managen en die nodig zijn bij aanpalende bedrijven. Maar ook 

de innovaties in de offshore winning van olie en gas creëren 

een nieuwe vraag naar personeel. 

De toenemende bedrijvigheid heeft een sneeuwbal- 

effect. Meer zakelijk verkeer zorgt voor een hogere hotel- 

bezetting en meer taxivervoer. Al die mensen die hier  

komen werken, moeten ergens wonen, winkelen en  

recreëren. Dus ook de vraag naar bijvoorbeeld winkel-  

en horecapersoneel, taxichauffeurs en makelaars zal  

toenemen. 

Om jongeren en ouderen in IJmuiden op die veranderingen 

voor te bereiden is goed onderwijs nodig. Het Nova College 

is bijvoorbeeld gestart met een nieuwe opleiding tot 

Windtechnicus.
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Meer werk door 
windenergie en 
andere offshore-
innovaties



Social 
Wall
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#IJMUIDEN
Meer social nieuwtjes vind je op: 

 Puntijmuiden 

 RauwaanZee

 ijmuidenrauwaanzee

 #ijmuiden

PUNTIJMUIDEN-FILMPJES 
Heel 2017 heeft IJmuiden, en daarmee Velsen, in de spotlights gestaan.  
Wie heeft ze niet gezien: de punt-commercials op AT5, NH Nieuws of online?
Wist je dat er twee varianten zijn? 

Puntijmuiden - 90 sec 90 sec Zomercampagne IJmuiden
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Een stad waar volop wordt geleefd en historie en natuur  

nooit ver weg zijn.

Waar nog volop ruimte is, om al je woonwensen te vervullen

Bij de duinen en dichtbij de breedste stranden van het land. 

Waar je kunt ontspannen. Of juist al je energie  

het hele jaar kwijt kunt. 

In het surfen, kiten, suppen of blowkarten. 

Een stad waar innovatie en werkgelegenheid  

worden gestimuleerd

Een stad die bouwt aan de grootste zeesluis ter wereld. 

Waar de jeugd volop kansen heeft, omdat hier sterk technisch 

en maritiem onderwijs voorop staat.  

Avontuurlijk IJmuiden, trots op haar geschiedenis.  

Een plek van rauwe schoonheid. Een plek van ontspanning.

De havenstad om te wonen, werken en recreëren.

En waar ook jij je unieke plek kunt vinden

Punt IJmuiden.
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COLOFON

Concept, hoofd- en eindredactie

Michel Buhrs & Eva Westerveld, Citymarketing .IJmuiden

Redactieraad

Debby Kostandy, Bas de Groot, Thijmen Rofekamp, Dennis de Wit, Karin 

Schuurman, Leonie van der Linden

Redactie & Vormgeving

Bureau Buhrs

Fotografie

Jelena Simidzija,  Sander Willems, Martha Schoemaker

Drukwerk

Springer & Lippes drukkers, Velsen Noord

Oplage en verspreiding

28.000 magazines, huis aan huis in gemeente Velsen en omstreken. 

Op	koffie-	en	leestafels	bij	hotspots	in	Amsterdam,	Haarlem	en	gemeente	

Velsen.

Bestellen

Ga naar www.ijmuiden.nl om de online versie door te bladeren. 

Of stuur een mailtje naar  

info@citymarketingijmuiden.nl  

en we sturen een exemplaar  

naar je op. 

Meedoen? 

Wil je een bijdrage leveren of met jouw organisatie, bedrijf, event of verhaal 

in de volgende editie van .IJmuiden-magazine staan? Stuur een mailtje naar  

info@citymarketingijmuiden.nl. 

Disclaimer

Dit magazine is een uitgave van Citymarketing IJmuiden, januari 2018.  

Alhoewel dit magazine met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

www.ijmuiden.nl



De havenstad om te 

wonen, werken  

en recreëren.

Waar ook jij je unieke  

plek kunt vinden.

.IJMUIDEN


