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BEROEPSONDERWIJS
De scholen in Harlingen en IJmuiden bestaan respectievelijk 

202 jaar en 115 jaar en zijn ontstaan vanuit de behoefte van 

rederijen aan goed opgeleid personeel. ‘De jongeren die altijd 

al droomden van varen, weten Nova College Scheepvaart wel 

te vinden. Maar ook voor twijfelaars kan onze school een goede 

keuze zijn, omdat je kennis en vaardigheden aanleert waarmee 

je nog alle kanten op kunt. Als je op het vmbo al niet graag 

naar school ging, voel je je bij ons beroepsgerichte onderwijs 

waarschijnlijk beter op je plek dan op de havo. Het is aan ons om 

ze op dat idee te brengen en ze een stevige basis te geven, waar 

ze hun hele leven profijt van hebben.’

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Het maakt niet uit hoe oud je bent, er is altijd een scholing die 

jou vooruit helpt in het leven. ‘Bij Nova geloven we in een leven 

lang ontwikkelen. Daarom bieden wij opleidingen en trainingen 

voor professionals en zij-instromers die (willen) werken in de 

handelsvaart, binnenvaart, rondvaart, waterbouw en visserij. 

In welke fase iemand in zijn/haar leven ook is, we letten op 

competenties en mogelijkheden.’

ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES (EVC)
Je hebt veel geleerd als je bijvoorbeeld 40 bent, al blijkt dat niet 

altijd uit je papieren. Met EVC kun je deze kennis toch valideren.

‘We kijken naar waar je heen wilt en welke kennis/vaardigheden 

er nog ontbreken. Bijvoorbeeld: een oud-KLM-piloot hoef je niet 

uit te leggen wat navigeren is, hoe een kompas werkt of dat 

de aarde rond is. Die kennis, en nog veel meer, is al aanwezig. 

Als hij/zij wil overstappen naar het navigeren en besturen van 

een schip, kijken we naar welke vaardigheden er nog aangeleerd 

moeten worden. Een volwassene heeft meer ervaring dan een 

jongere, dus die benader je anders.’

HET ZAADJE VOOR EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN 
WORDT AL OP SCHOOL GEPLANT
‘Laatst sprak ik een oud-studente. Na een tijd op zee, werkt ze 

nu bij een rederij en geeft als gastdocent les op onze school. 

Toen ik haar vroeg hoe zij de toekomst ziet, gaf ze aan dat het 

haar goed leek als ze directeur van ‘haar’ school zou worden, 

mijn opvolger dus. Mooi dat gevoel van trots op de school, waar 

ze zelf haar mbo-opleiding heeft gedaan.’

SOMMIGE JONGEREN KIEZEN VOOR EEN ANDERE 
STUDIE, TERWIJL NOVA SCHEEPVAART HUN 
VOORKEUR HEEFT. DAT KOMT DAN DOOR DE 
REISAFSTAND
‘Daar hebben we een oplossing voor gevonden door het faciliteren 

van studentenhuisvesting onder begeleiding. Studenten vanaf 

16 jaar wonen, werken en leven samen op de campussen in 

IJmuiden en Harlingen. Als ze na een half jaar op zee terugkomen 

in hun studentenhuis, krijgen ze door hun ontwikkeling vaak een 

andere positie met meer vrijheid.’

Waarom een nieuwe naam? Scheepvaart blijkt meer tot de verbeelding 
van (aspirant) studenten te spreken. De school behoudt haar tradities, 
maar gaat met de tijd mee.

ARJAN NIEUWENHUIZEN, DIRECTEUR 
SCHEEPVAART TRANSPORT & LOGISTIEK BIJ NOVA COLLEGE
‘Sommige jongeren denken dat onze school iets met de marine te maken heeft. Niets is minder waar; de naam Scheepvaart dekt de 

lading beter. De jongens en meiden bouwen hier een fundament voor de toekomst op, zowel op het water in zeevaart en binnenvaart 

als (later) aan de wal.’

NOVA COLLEGE MARITIEM WORDT 
NOVA COLLEGE SCHEEPVAART
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MEER WETEN? 
Vraag de nieuwe brochure aan via

scheepvaart@novacollege.nl of plan je bezoek aan

het Open huis via novacollege.nl/scheepvaart
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De coronacrisis heeft ons één ding gebracht: we hebben 

massaal ontdekt hoe mooi onze eigen omgeving is. 

Vakanties naar het buitenland werden geannuleerd of 

uitgesteld. In plaats daarvan gingen we met z’n allen op 

zoek naar leuke uitjes in Nederland.

Iedereen hunkerde naar ruimte. En laten we dat in IJmuiden 
en de gemeente Velsen nou in overvloed hebben! Eén van de 
breedste stranden van het land (dat door de stroming elk jaar 
breder wordt), een nationaal park met 38 vierkante kilometer 
ongerepte natuur, een veelvoud aan prachtige buitenplaatsen 
en natuurlijk Spaarnwoude, waar je op heel veel verschillende 
manieren kunt recreëren in de uitgestrekte natuur.

Uit onderzoek van de gemeente Velsen blijkt dat bezoekers 
‘ons’ steeds vaker als groen zien. Dat is fijn, want IJmuiden is 
meer dan vis en staal. Aan de noordkant is Tata Steel natuurlijk 
beeldbepalend, maar als je tien minuten naar het zuiden 
fietst sta je oog in oog met een Schotse hooglander of een 
kudde konikpaarden. Juist dát maakt onze gemeente zo uniek. 
Nederland in het klein? Ik vind van wel. We hebben het zelf óf  
we hebben het in de buurt. Andersom geldt dat trouwens ook, 

want meer Amsterdammers en Haarlemmers weten IJmuiden 
steeds vaker te vinden. Dat blijkt uit het eerdergenoemde 
onderzoek, maar wie deze zomer op het strand is geweest  
zal dat kunnen bevestigen. Maar bij ons was het nooit te druk 
en stond je vrijwel nooit in de file. Dat viel zelfs de redactie van 
3 op Reis op.

Of je hier nu woont, werkt of recreëert: Velsen is een gemeente 
om trots op te zijn. De grootste kern, IJmuiden, is economisch 
gezien ons kloppend hart en heeft de grootste naamsbekendheid. 
Daarom hangen we onze stadspromotie daar op aan op. Maar de 
andere kernen worden zeker niet vergeten. Sterker, volgend jaar 
gaan we nóg meer ons best doen om al het bijzonders dat we in 
Velsen hebben onder de aandacht te brengen.

Mede namens het bestuur van Stichting Citymarketing Velsen 
wens ik je veel leesplezier met het zevende .IJmuiden magazine, 
dat net als de voorgaande edities helemaal door Velsenaren is 
gemaakt én bezorgd.

Friso Huizinga
citymarketeer@ijmuiden.nl
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Een plek vrij van bebouwing waar Spaarnwoude samen met haar onder-

nemers een klimaat heeft gecreëerd vol met bruisende en (ont)spannende 

activiteiten. Een heel veelzijdig gebied waar wordt gefietst, gewandeld, 

gevaren en gefeest, ondertussen genietend van een hapje of een drankje bij 

één van de restaurants. Kortom, een plek waar al 50 jaar met veel plezier 

wordt gerecreëerd.  ‘Er valt hier zoveel te doen en te beleven. Aan één dag 

heb je eigenlijk niet genoeg,’ vertelt boswachter Theo Brouwer.

50 jaar
Spaarnwoude

Zo’n gouden jubileum vraagt om een grote viering en de draai-
boeken voor feestdag Ontdek Spaarnwoude lagen dan ook al  
tijden klaar. Helaas gaat het evenement vanwege corona niet 
door. Geen probleem, want Spaarnwoude kun je prima op eigen 
houtje ontdekken. Zeker met de tips van boswachter Theo. ‘Ik 
laat jullie de onontdekte plekken zien waar je toch echt geweest 
móet zijn.’

Met een lekker vaartje zoeft de boswachtersauto over de Amster-
damseweg. We slaan af, rijden door Spaarndam, slingeren met 
wat bochten tussen de bomen door en worden plots beloond met 
een prachtig uitzicht over de Mooie Nel. ‘Hier kun je fantastisch 
watersporten. Bij Dynamique zijn alle spullen te huur en met een 
bootje kun je hier de hele dag genieten op het water. Dit is echt 
één van mijn favoriete plekken.’

Waterliefhebbers zitten sowieso goed in Spaarnwoude. In de 
Houtrak is het bijvoorbeeld goed toeven aan de oevers van de 
Grote Vijver. Het is een topstek voor vissers die er volop karpers 
en brasems aan de haak kunnen slaan. Theo heeft nog een mooie 
waterplek in gedachten: de Peddelpoel. ‘Deze plas is een officiële 
zwemlocatie, wat inhoudt dat de waterkwaliteit wordt gecontro-
leerd. Het water is lang ondiep en er is een strandje met speeltuin 
en toiletgebouw. Al met al een perfecte plek voor kleine kinderen.  
Toch is ook deze locatie niet heel bekend.’ Wie noordwaarts  
over de A9 rijdt kan de poel zien liggen, maar de bomen rondom 
zorgen voor veel beschutting.

Toiletvoorzieningen zoals bij de Peddelpoel staan door het hele 
gebied. In de nok zit een uilenkast verstopt. ‘Waar ruimte is voor 
recreatie, is ruimte voor natuur.’ Dat blijkt ook op de heuvel waar 
mountainbikers een pittig parcours afleggen. ‘Deze heuvel is 

jaren geleden gemaakt van afval. Nu groeien er langs de paden 
bramenstruiken en vliegen er roodborstjes rond. Eigenlijk zou 
er maar één heuvel komen, maar het werden er drie. Ze zijn ge-
maakt met enorme werktuigen waarvan er eentje als aandenken 
is achtergelaten.’

Tot slot beklimmen we het letterlijke hoogtepunt van Spaarn-
woude: de uitkijktoren. Het uitzicht is adembenemend. Aan de 
ene kant van het Noordzeekanaal zijn Beverwijk, Heemskerk 
en Zaanstad duidelijk te zien en aan de andere kant tekenen de 
havens van Amsterdam, de skyline van Haarlem en Velsen zich 
af. ‘Veel Velsenaren rijden over de Amsterdamseweg en hebben 
geen idee dat vlak boven hen deze toren is!’ Volgende keer slaan 
we bij de skihelling dus even af.

WWW.SPAARNWOUDE.NL 



www.patrickvankeulen.nl

vestiging ijmuiden
Lange Nieuwstraat 787-789

vestiging heemskerk
Deutzstraat 26

Patrick van Keulen is het adres voor de man  
die goed voor de dag wil komen. Eigentijdse  
herenkleding. Voor jong en oud. Uiteraard 
vind je bij ons ook schoenen, sokken en vele 
andere modeaccessoires. 

We geven je persoonlijk advies. Of we laten 
je rustig zelf winkelen. Patrick van Keulen is 
al meer dan 100 jaar een begrip.

VAN ELEGANT 
EN PREPPY
TOT REBELS
EN STOER

DUDOKPLEIN       PLEIN 1945       LANGE NIEUW       VELSERHOF       MARKTPLEIN

Kom gewoon      
  eens langs!

BEZOEKENSnelheid 
maken
in IJmuiden
aan Zee
De combinatie van wind en water staat in 
IJmuiden aan Zee garant voor spektakel met 
een rauw randje. De mannen van Eventmaker, 
die de stranden in Velsen al meer dan tien 
jaar als thuisbasis hebben, kunnen erover 
meepraten. Martin Sturk en Alejandro Vinas 
Rocha bezorgen hun gasten met een RIB-boot 
spannende momenten op het water of laten 
ze met een blokart over het strand zoeven.

‘Door de snelheid is succes verzekerd’, zegt Martin. 
‘Normaal worden wij vooral geboekt door groepen die een 
teambuilding activiteit willen doen, maar vanwege corona 
hebben wij de laatste maanden ook veel aanvragen van 
families en vriendengroepen. Het leek wel alsof iedereen 
de afgelopen periode op zoek was naar leuke uitjes in 
eigen land. Er zijn zoveel mensen uit andere delen van 
Nederland die hier naar toe komen en zich niet realiseren 
hoe mooi IJmuiden is. Het zet onze regio op de kaart, want 
we varen ook de haven in waar ze opkijken tegen die grote 
zeeschepen. Of we varen een rondje om het Forteiland in 
de monding van het Noordzeekanaal.’

De RIB-boten van Eventmaker halen gemakkelijk snel-
heden van boven de 75 kilometer per uur. Zo hard gaan 
de blokarts niet, maar als het flink waait kan de snelheid 
op het strand ook behoorlijk oplopen. Op het brede 
strand ter hoogte van IJmuiderslag slalommen jaarlijks 
honderden mensen tussen de pionnen door. ‘Het is een 
perfecte activiteit voor iedereen die in deze rare tijden 
even zijn hoofd leeg wil maken’, aldus Alejandro. ‘De 
ruimte is enorm! Als je het mij vraagt is IJmuiden daarom 
de beste plek voor wind- en watersport. Ik nodig iedereen 
uit om het uit te komen proberen. Zeker ook particulieren, 
vrijgezellenfeesten en families.’

WWW.EVENTMAKER.NL
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‘Het leukst vind ik toch wel om op zeebaars te vissen’, zegt Bram Diepstraten, terwijl hij 
een shad aan zijn hengel vastknoopt. ‘Shads heb je nodig als je op zeebaars vist. Het is 
een soort kunstaas. De zeebaars denkt dat het een echt visje is. Je voelt het direct als de 
roofvis het aas grijpt. En dan begint het werk, omdat de zeebaars een echte vechtvis is. 
Die geeft zich niet zomaar gewonnen.’

Vis, schepen
en vogels spotten
op de pieren

HELEMAAL TOT RUST
Op de pier bij het kleine strand vertelt Bram enthousiast over het 
sportvissen vanaf de pier. De zuidpier zelf was gesloten vanwege  
de weersomstandigheden. Vanaf windkracht 6 gaat de pier op slot 
omdat het dan voor vissers, wandelaars, scheepsspotters en vogelaars 
te gevaarlijk wordt. ‘Maar ook zonder windkracht 5 kun je een nat 
pak krijgen hoor’, aldus Bram. ‘En moet je zien wat een uitzicht!  
Ik raak hier altijd in mijn zen modus. Ik kom helemaal tot rust en 
vergeet alles om me heen. Dankzij de zee, de wind en het water. 
Soms leg ik mijn hengel ook gewoon even weg. Pak mijn boterham-
metje en geniet van de natuur, schepen, vogels en wandelaars om 
me heen.’

UNIEKE PLEK
‘Als kind viste ik al heel graag, maar pas toen ik in 2006 in IJmuiden 
kwam wonen, heb ik het zeevissen weer opgepakt. De laatste jaren, 
sinds ik wethouder ben, heb ik er helaas minder tijd voor gekregen. 
Maar toch kon ik afgelopen zomer nog drie zaterdagen even de  
tijd vinden om te vissen. Meestal in de bocht van de pier. Daar is 
de stroming altijd goed en is het al 13 meter diep. Een ideale plek. 
En op de kop van de pier is het zelfs 18 meter diep. Als de stroming 
goed is en het water redelijk helder dan bestaat de kans dat je 
wat vangt’, vertelt Bram verder. ‘Het is werkelijk een unieke plek.  
Mensen komen zelfs vanuit Brabant en Limburg om hier te vissen. 
Je ziet ook heel veel andere dieren zoals bruinvissen en zeehonden. 
En uiteraard heel veel vogels.’

SCHONE PIER ALS BIJVANGST
‘Nu is echt het zeebaarsseizoen omdat het water nog boven de 12 
graden is. In de winter vang je hier vooral wijting, gul (kabeljauw) 
en schar. Terwijl je in de zomer weer meer makreel, horsmakreel en 
geep vangt. Of fint. Dat is een soort haring.’ Zodra het kan is Bram 
Diepstraten op de pier te vinden. Net als de andere vissers. ‘Een 
mooie bijvangst van de aanwezigheid van de sportvissers is dat ze de 
pier ook schoonhouden. We verzamelen het afval en gooien het weg 
in de bakken waar het thuis hoort.’
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VOGELS VAN DE PIER

Naast vissers zijn er ook veel vogelaars op de pier te vinden. Ze komen vanuit het 
hele land. Niet alleen om zeevogels te spotten, maar ook voor de vele soorten 
trekvogels die langs vliegen. Met een beetje mazzel worden er zelfs bijzondere 
exemplaren gespot. Meer dan 300 vogelsoorten zijn er gezien. Een deel daarvan 
is op foto gezet en door de vogelspotters Jelle van der Helm, Dick Groenendijk 
en Roy Slaterus in boekvorm uitgegeven. Het rijkgeïllustreerde boek, Vogels van 
de Pier, is nu onder andere verkrijgbaar bij de lokale boekhandel.

VOGELS VAN

DE PIER
Jelle van der Helm
Dick Groenendĳ k
Roy Slaterus

Noordboek Natuur
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Een breed strand met twee pieren die 1,5 kilometer de 
Noordzee in steken met op de ‘achtergrond’ duinen en een 
belangrĳ ke haven en grote industrieën in de skyline.

Vogelaars uit het hele land, vissers en inwoners van Ken-
nemerland komen naar de pieren van Ĳ muiden om uit 
te waaien, te vissen of om er van vogels te genieten. De 
auteurs van Vogels van de Pier komen er soms dagelĳ ks 
om er zeevogels te kĳ ken en omdat altĳ d de kans bestaat 
bĳ zondere vogels waar te nemen tĳ dens de trek of bĳ voor-
beeld na fl inke stormen op zee. Niet voor niets zĳ n er meer 
dan 300 vogelsoorten gezien, waaronder aansprekende als 
Kuifaalscholver, Paarse Strandloper, Middelste Jager, Jan-
van-gent en Velduil. Voor natuurfotografen zĳ n landschap 
en vogels een inspiratiebron om foto’s te maken met een 
extra - wat rauwe - dimensie.

Vogels van de Pier is een ode aan al die vogels die ooit 
langskwamen. Vastgelegd in schitterende beelden. Het laat 
zien dat natuurbeleving op onverwachte plekken een hoge 
vlucht kan nemen.

VOGELS VAN

DE PIER



Noordzeevis uit IJmuiden:
lekker, lokaal en gezond

noordzeevisuit-ijmuiden.nl

Windhoofdstad
van Nederland
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Amsterdam IJmuiden Offshore Ports heeft met Vattenfall en Eneco twee belangrijke spelers binnengehaald 
als lid. De energiebedrijven breiden hun activiteiten in IJmuiden verder uit vanwege de aanleg van de nieuwe 
offshore windpark Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. De realisatie van de Energiehaven ten zuid-
westen van Tata Steel is daardoor nog urgenter geworden.

Met een vermogen van 1500 megawatt wordt Hollandse Kust 
Zuid, dat in 2023 operationeel moet zijn, het grootste offshore 
windpark van Nederland. Vattenfall start binnenkort met de 
bouw van een nieuw onderhoudscentrum bij de IJmondhaven. 
Hollandse Kust Noord, dat wordt gebouwd door een consortium 
van Shell en Eneco, wordt in 2023 in gebruik genomen. Het 
windpark met 69 turbines heeft een vermogen van 759 megawatt, 
genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom 
te voorzien. Hollandse Kust Zuid heeft een elektriciteitsproductie 
die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim twee miljoen 
Nederlandse huishoudens.

Met het lidmaatschap zoeken Vattenfall en Eneco de samenwer-
king met regionale spelers voor het onderhoud en de exploitatie 
van de bestaande windparken en voor de nog te bouwen 
windparken. ‘We zijn blij dat zulke toonaangevende bedrijven 
zich bij onze vereniging hebben aangesloten’, aldus Sylvia Boer, 
directeur van AYOP. ‘De uitbreiding van de activiteiten van 
Vattenfall, Shell en Eneco vormt de basis van een krachtig cluster 
in IJmuiden. Niet alleen omdat dit kansen biedt voor onze andere 
leden en partners, maar ook omdat kennis kan worden gedeeld en 
vermenigvuldigd. Alleen samen kunnen we de energietransitie 
realiseren.’

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports is een vereniging van 85 
bedrijven, regionale overheden en onderwijsinstellingen die 
actief zijn in de offshore energiesector. Het verbinden van de 
kennis en ervaring van de leden resulteert in slimme toekomst-
bestendige oplossingen en samenwerkingsverbanden voor de 
offshore energiesector, die bijdragen aan het versnellen van de 
energietransitie voor een duurzame toekomst van de regio.

WWW.AYOP.NL

WERKEN



DKV IJMUIDEN

Er zijn een paar zaken die korfbal een bijzondere, leuke sport 
maken. De teams zijn gemengd en er kan zowel binnen als 
buiten gespeeld worden zonder dat spelregels of teams aan-
gepast hoeven worden. Betrokken bestuurslid Remy te Beest: 
‘Korfbal is van oudsher een sport die de hele familie kan 
beoefenen en heeft een bloeiend verenigingsleven. Het spelen 
met gemengde teams maakt het ook een vriendelijke, zelfs 
hoffelijke sport.’ Onlangs werd Zeewijk de thuisbasis van DKV. 
’Midden in de wijk, letterlijk meer zichtbaar. Een hartstikke 
mooie en nieuwe basis voor de toekomst. Alles zit nu strak 
bij elkaar, we kunnen ons concentreren op de trainingen, de 
wedstrijden, het verenigingsleven en andere activiteiten.’ Een 
van die jaarlijkse activiteiten is het schoolkorfbaltoernooi voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. ‘Dat wordt ontzettend leuk 
gevonden en nagenoeg alle lokale scholen doen mee. Kinderen 
hoeven met deze sport niet te kiezen tussen voetbal en ballet, ze 
kunnen gezellig met elkaar sporten.’ Korfbal bestaat al meer dan 
een eeuw maar is eigenlijk heel erg bijdetijds en geëmancipeerd.

WWW.DKV-IJMUIDEN.NL

VV IJMUIDEN

‘Een échte zaterdagvereniging’, noemt voorzitter Michel Spierenburg VV IJmuiden. 
‘De aanleiding om op zaterdag te voetballen was het geloof. Inmiddels spelen meer 
verenigingen op zaterdag omdat de jeugd het prettig vindt op zondag bij te komen 
van het sporten en het stappen van de zaterdag.’ Het is namelijk één en al gezelligheid 
in het clubhuis op Sportpark Schoonenberg voor en na de wedstrijden. En dat 
laatste is dan meteen het heel belangrijke tweede onderdeel van de doelstelling 
van VV IJmuiden. ‘Vanaf dat ik hier voorzitter werd in 2012 is mijn motto: prestatie  
en recreatie’, zegt Spierenburg. ‘Dat is onze cultuur, we proberen het leuk te maken 
voor iedereen.’ Deze mix maakte dat de afgelopen vijf jaar het ledenaantal van  
VV IJmuiden groeide van 450 naar 850 leden. Bijzonder in een tijd waarin het 
niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen op voetbal gaan. Komt ook omdat de 
vereniging een typisch IJmuidense is en blijft. Mensen kennen elkaar en iedereen 
woont in de buurt. Dat is ook handig in verband met die verbondenheid en het 
nazitten. 

WWW.VVIJMUIDEN.NL

FC VELSENOORD 

Dit jaar bestond FC Velsenoord, met als thuisbasis Sportpark 
Rooswijk, 100 jaar. Helaas kon dit heuglijke feit niet worden 
gevierd door Covid 19. Feitelijk bestaat de vereniging echter 
sinds 1990 toen VVB fuseerde met KIC. FC Velsenoord is een 
echte dorpsclub waar niet alleen het voetballen maar ook de 
sociale functie van de vereniging centraal staat. Voorzitter Ed 
van Beilen verwoordt het zo: ‘Iedereen kent elkaar. Iedereen is 
hier gelijk. Eenheid binnen de diversiteit van Velsen-Noord.’
De club maakt zich hard voor de jeugd. Kinderen van ouders 
voor wie sporten te duur is, worden ondersteund daar waar 
mogelijk. Van Beilen: ‘Hoofdsponsor Velsen Vastgoed vindt het 
sociale aspect belangrijk. We zijn dan ook heel trots op het feit 
dat we de eerste vereniging binnen de gemeente Velsen waren 
die met een combinatiefunctionaris werkt. Deze schakelt tussen 
de gemeente en onze club. Elk kind moet kunnen sporten.’
En verder: ‘Het hoofddoel is natuurlijk goed voetbal. Maar vlak 
daarna komt dat iedereen het naar de zin moet hebben hier. 
Gewoon lekker en gezellig kunnen ballen.’

WWW.FCVELSENOORD.NL

SAMEN NAAR EEN VITAAL VELSEN!
Deze zomer werd door wethouders Bram Diepstraten (sport) en 
Marianne Steijn (gezondheid) het Sport- en Preventieakkoord 
Velsen ondertekend. Hier is hard aan gewerkt door ruim 35 
lokale organisaties in sport, welzijn, zorg en onderwijs. Doel is 
om mensen meer te laten sporten en bewegen en de kracht  
van sport beter te benutten voor maatschappelijke thema’s. Deze 
vier verenigingen zijn voorbeelden van de positieve sportcultuur 
binnen de gemeente Velsen. 

LTC HOFGEEST

Verscholen achter metershoge coniferen aan de rand van Velserbroek ligt LTC 
Hofgeest met onder andere 10 verlichte Probounce banen. Plus een prettig terras 
en een mooi clubhuis. ‘Oók heel belangrijk!’, vindt voorzitter Loek Ruijter. ‘Een 
vereniging is meer dan sporten en heeft een maatschappelijk-sociale functie.  
Er is hier saamhorigheid, dat uit zich ook in het aantal enthousiaste vrijwilligers. 
Iedereen is hier een tenniskennis van elkaar.’ Dat is te merken. Er heerst een fijne sfeer. 
Er kan in de zomer en winter buiten gespeeld worden door de goede ondergrond. 
LTC Hofgeest heeft een gezonde kantine en is op een groene toekomst voorbereid. 
Ruijter: ‘Ik mag het misschien niet zo zeggen maar je hoeft hier niet de sterren van 
de hemel te slaan, als je maar gezellig bent.’ Ondanks dat recreatie en ontspanning 
hoog in het vaandel staan wordt er ook pittig getennist bij LTC Hofgeest; er doen  
22 teams mee met de KNLTB competitie. 

WWW.LTCHOFGEEST.NL
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V I N T A G E
     &  N I E U W

              , een winkel voor baby- en 
peuterkleding, cadeaus, meubeltjes en 
accessoires, een mooie mix van vintage 
en nieuw. Kom jij ook gezellig langs?

Heb jij merkkleding van baby t/m 
maat 104 die er nog TOP uitziet? 
Verkoop ze bij Lotties! Heb je interesse? 
Stuur een appje naar: 06 36413123

Hoofdstraat 184 | 2071 EM Santpoort Noord
lotties.lotties@gmail.com | 06 36413123 |        lotties.lotties

Met  gemaakt en dat zie je!

Nu ook een handige webshop om je eigen creaties     

    te maken! Kijk snel op shop.kopie-druk.nl

Cadeautip: gepersonaliseerde 
producten, ideaal voor de feestdagen!

Hoofdstraat 189 B • 2071 EG Santpoort Noord
023 5512910 • www.kopie-druk.nl • shop.kopie-druk.nl • 

zin in een
spannend
toetje?
enjoy food vibes at chef’s!

Gratis heerlijk dessert! 
Reserveer nu en krijg een gratis 
dessert bij een hoofdgerecht van 
onze nieuwe kaart
Deze actie loopt tot 31 december 2020
Promocode: CHEFS2020

CHEF’S! FOOD & DRINKS IJMUIDEN
Kennemerboulevard 250 | 1976 EG IJmuiden aan Zee
T 0255 566 999 E info.ijmuiden@chefsfoodanddrinks.nl 
W chefsfoodanddrinks.nl/ijmuiden

wegens 
succes verlengd!
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BEZOEKEN

Nog even en dan heeft IJmuiden er een prachtige plek 

bij. De Viskade en de Halkade wordt een bruisend gebied 

waar je als bezoeker of bewoner op een bankje van het uit-

zicht over de haven kunt genieten terwijl je een visje eet. 

De opening staat, als alles volgens plan verloopt, gepland 

voor eind november.

De steiger aan de Vissershaven en de openbare ruimte aan de 
Halkade waren al enige tijd aan vervanging toe. Het was daarom 
de wens van Zeehaven IJmuiden om in samenwerking met de ge-
meente Velsen ook op deze plek een kade te realiseren. Na een 
voorbereiding van enkele jaren, waarin veel is gesproken met de 
betrokken ondernemers, werd in het voorjaar begonnen met de 
metamorfose van de Halkade. 

Intussen heeft de oude houten steiger naast Mercuur Vis plaats-
gemaakt voor een nieuwe kademuur. Hierdoor is er een stuk 
land bijgekomen. Tussen de Halkade en de Vissershaven is 
een mooie plek ontstaan met ruimte voor de verkoop van verse 
vis en bankjes om van het uitzicht te genieten. De riolering is  
vervangen en het wegdek vernieuwd en heringericht. Daarbij 
zijner nieuwe terrassen en parkeerplekken bij de winkels aan de  
Halkade gerealiseerd.

Wethouder Bram Diepstraten is er van overtuigd dat iedereen 
profijt heeft van de nieuwe Viskade. ‘Dat geldt voor bezoekers, 
mensen van de ferry, de visbedrijven aan de Halkade en wie niet? 
Kortom: een aantrekkelijk gebied waar mensen graag komen om 
iets lekkers te eten en naar de haven te kijken.’

‘De Viskade biedt grote kansen voor de promotie van IJmuiden’, 
vindt citymarketeer Friso Huizinga. ‘Het zou fantastisch zijn als 
we op deze plek een ‘fish experience’ kunnen ontwikkelen waar 
mensen het streekproduct Noordzeevis uit IJmuiden echt kun-
nen beleven. Er gaan per jaar 1 miljoen toeristen naar Volendam, 
maar het echte werk gebeurt natuurlijk bij ons. Dat willen we 
graag laten zien.’

WWW.IJMUIDEN.NL

Met zicht op de haven 
genieten van een visje



verfmakers, sinds 1938
IJmuiderstraatweg 6 - 9, 1971 LA IJmuiden I www.rigoverfcentrum.nl

WINTERS
WIT IS GEEN 
PUNT, IJMUIDEN
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Droom je ervan om je eigen droomhuis te ontwerpen en te bouwen? Zelf je handen uit de mouwen te 
steken en de uitdaging aan te gaan? Dan is er goed nieuws! De gemeente heeft namelijk twee nieuwe 
locaties aangewezen voor het project Pionieren in IJmuiden.

WONEN

NIEUWE KANS
VOOR HANDIGE
DROMERS

Het project begon in 2015 met drie zelfbouwlocaties in het Jan 
Ligthartgebouw in IJmuiden, aan het Snippenbos in IJmuiden  
en aan de Van den Vondellaan in Driehuis. Deze keer gaat het om 
17 zelfbouwkavels aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord en  
14 kavels aan de Lagersstraat in IJmuiden. De inschrijving voor 
beide locaties start op maandag 9 november om 9.00 uur via 

www.pioniereninijmuiden.nl.
Vanaf dat moment kunt u het inschrijf- 

formulier invullen en indienen 
met uw DigiD. De prijzen en 
kavelpaspoorten zijn te vinden 
op de website, zodat u zich in 
alle rust kunt oriënteren.
Er is al een zelfbouwkavel voor 
€ 60.000,-. Inschrijven kan tot 
en met 22 november.

Op dinsdag 1 december vindt de kavelverkoopdag plaats. Op 
volgorde van de loting krijgen inschrijvers die dag de mogelijk-
heid een kavel te kiezen en te kopen. In verband met de corona-
maatregelen wordt er geen bijeenkomst georganiseerd. De kavel-
verkoopdag wordt daarom verdeeld in tijdvakken van een half 
uur. Op www.watkostbouwen.nl kunnen inschrijvers eenvoudig 
de kosten van de bouw van hun droomhuis berekenen. 

De afgelopen jaren hebben meerdere mensen hun eigen droom-
huis gebouwd dankzij Pionieren in IJmuiden. ‘Daar is creativiteit 
én lef voor nodig’, zegt Sebastian Dinjens, wethouder ruimtelijke 
ontwikkeling. ‘Want zelf een huis ontwerpen en bouwen gaat nu 
eenmaal niet zonder slag of stoot. Ik hoop dat alle inschrijvers 
een kavel naar wens kunnen uitkiezen. En ik weet zeker dat  
Velsen er met deze twee nieuwe locaties weer prachtige droom-
huizen bij krijgt.’

WWW.PIONIERENINIJMUIDEN.NL



WERKEN

Schol is altijd smullen
en volop beschikbaar in

onze Noordzee
PLATVIS
Voor de vangst van schol en tong wordt gebruik gemaakt  
van verschillende technieken, zoals de traditionele boomkor. 
Aan netten worden lange kettingen (boomkor) bevestigd.  
De op de zeebodem verblijvende platvissen worden hierdoor 
opgeschrikt, proberen weg te komen en belanden in het net. 
Schol en tong worden platvissen genoemd, omdat ze op de 
zeebodem leven. Ze eten daar vooral weekdieren en wormen. 
De vissen leven meestal tot een diepte van tien tot vijftig  
meter onder het wateroppervlak, maar zijn ook weleens op 
tweehonderd meter diepte aangetroffen.

SCHOL
De schol paait in de winter en het vroege voorjaar in de Noord-
zee of in Het Kanaal. De eieren en larven drijven vrij in de  
zee naar de zogeheten getijdengebieden, zoals de Waddenzee. 
Daar groeien de larven op. Na ongeveer drie jaar verlaat de 
schol het kustgebied om zijn verdere leven in de Noordzee 
door te brengen. Volwassen schollen zwemmen elk jaar grote 
afstanden. ‘s Zomers zijn ze op de voedselgebieden in de  
centrale Noordzee te vinden. In de winter trekken ze naar de 
voortplantingsgebieden in de zuidelijke Noordzee.

LEKKER
De platte schol is vooral bekend vanwege haar donkere, oranje 
stippen en de zachte, subtiele smaak. Dat zorgt ervoor dat  
zelfs mensen die niet zulke visliefhebbers zijn, af en toe een 
scholletje verorberen. De schol kan maximaal een meter lang 
worden en een gewicht van zeven kilo bereiken. Dit komt  
trouwens zelden voor. Volgens internationale biologen bevindt 
het scholbestand in de Noordzee en Skagerrak zich ver boven 
de veilige biologische grenzen. Het bestand volwassen schol 
wordt geschat op 1,2 miljoen ton. Dit is de grootste hoeveelheid 

schol die is gemeten sinds de start van de bestandschatting 
in 1957. Jaarlijks stelt de Europese Ministerraad de toegestane 
vangsthoeveelheden vast voor belangrijke vissoorten om op 
die manier de visserij middels zogenaamde quota te reguleren.  
Die hoeveelheid wordt daarna volgens eerder afgesproken 
percentages verdeeld over de EU-lidstaten. Nederland heeft 
een aandeel van 36 procent in de totaal te vangen hoeveelheid 
schol in de Noordzee. De Nederlandse vissers mogen in 2020 
39.566 ton schol vangen.

VEELZIJDIG VISJE 
Voor de Hollandse Visveiling IJmuiden maakte de schol gedu-
rende het eerste halfjaar van 2020 maar liefst 25,13% van de to-
tale aanvoer uit. Oftewel 1.878.000 kilo, goed voor € 3.790.000,-. 
Dat is ruim twaalf procent van de totale omzet. Tong was goed 
voor tien procent van de aanvoer en voor een kleine 35 procent 
van de omzet, te weten ruim tien miljoen euro. Ondanks het 
gegeven dat veel schol via IJmuiden wordt aangeland, eten we 
het zelf te weinig, stelt het Nederlands Visbureau vast. Maar 
liefst tachtig procent wordt rechtstreeks geëxporteerd naar 
het buitenland (België, Duitsland en landen in Zuid - Euro-
pa). Daar weten ze de door onze vissers gevangen scholletjes  
bijzonder te waarderen. Volgens consumptiecijfers van het 
Voedingscentrum komt schol helemaal niet voor in de top 
tien van meest gekochte vissoorten. Op nummer één staat  
de gerookte zalm, gevolgd door de Hollandse Nieuwe en de 
derde plaats is voor de diepvrieszalm. Het wordt dan ook tijd 
dat we zelf meer van dit lekkere, veelzijdige visje gaan genieten. 
Je kunt ‘m heerlijk paneren en frituren, bakken, stoven, stomen 
of verwerken in een ovenschotel. Schol is altijd smullen!

WWW.NOORDZEEVISUITIJMUIDEN.NL

2120

Voor de Nederlandse kottervisserij zijn schol en tong de belangrijkste vissoorten. De afgelopen 
jaren waren er gemiddeld 90 Nederlandse en 67 buitenlandse schepen actief voor de vangst van 
deze bekende vissoorten.
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Griet met paddenstoelen en dragon
Hoofdgerecht 4 personen

Bereidingstijd: minder dan 30 minuten

INGREDIËNTEN:
Grietfilets  4 stuks à 150 gram per stuk
Kastanjechampignons 250 gram
Sjalot 1 stuk
(Olijf)olie 4 eetlepels
Visbouillon van tablet 2 dl
Maïzena of allesbinder 2 theelepels
Crème fraîche 2 eetlepels
Citroensap 1 eetlepels
Dragon (vers of gedroogd) 1 eetlepels
Zout en versgemalen peper

Bloem

BEREIDING
Spoel de filets af onder koud water en dep ze goed droog. Haal de 
grietfilets door de bloem en bestrooi ze met peper en zout. Borstel 
de paddenstoelen schoon en snijd ze in reepjes of plakjes. Pel het 
sjalotje en snipper het. Verhit 3 eetlepels olie en bak hierin de 
visfilets in 3 à 4 minuten per kant goudbruin en gaar. Houd ze op 
een andere schaal even warm en voeg aan het vet waarin de griet is 
gebakken 1 eetlepel olie toe. Bak de paddenstoelen en het sjalotje 
in ongeveer 2 minuten. Giet de visbouillon erbij en breng deze aan  
de kook. Meng de maïzena met 1 eetlepel water (allesbinder wordt 
niet gemengd). Roer dit door het paddenstoelenmengsel tot de saus 
bindt. Schep de crème fraîche, dragon en citroensap erdoor. Serveer 
de saus bij de visfilets. Lekker met een salade.

VOOR DEZE EN ANDERE RECEPTEN ONLINE: WWW.VISRECEPTEN.NL

KOOKBOEK NOORDZEEVIS UIT IJMUIDEN
Natuurlijk wil je direct aan de slag met al het lekkers dat de Noordzee te bieden heeft. Daarom heeft de 
Stichting Noordzeevis uit IJmuiden een kookboek ontwikkeld, met de lekkerste recepten, informatie 
over vissoorten en handige tips. Bovendien maak je kennis met de ambassadeurs, die vertellen over hun 
passie voor vis. Het kookboek is voor € 19,50 te koop via www.noordzeevisuitijmuiden.nl en bij de lokale 
boekhandels. Citymarketing Velsen heeft de uitgave van de tweede druk mede mogelijk gemaakt.
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TROTS OP VELSEN
Waarschijnlijk zal iedere Velsenaar die de foto van Caroline Koks 
bekijkt zeggen: ‘Hé, die ken ik!’ Dat klopt. Toen ze 13 was zei vader 
Koks: ’Zeg zus, als jij zondagscenten wil hebben dan zul je aan 
het werk moeten.’ En dat gebeurde, Caroline was tot voor kort 
het gezicht van tankstation Koks schuin tegenover het Telstar 
stadion. Ze is opgegroeid in de Leeuweriklaan in IJmuiden en 
woont nu in Driehuis. Beide plekken op loopafstand van onze 
landgoederen Beeckestijn en Velserbeek. ‘Ik besef heel erg goed 
dat ik bof, ik ben een bevoorrecht mens. Het bos als achtertuin en 
tien minuten van strand en duinen. Als ik een toerist was zou ik 
me wel vermaken hier.’ Dat is denkelijk iets wat de inwoners van 
Velsen altijd zal verbinden, die trots op het feit dat de omgeving 
heerlijk en ongekend divers is. 

’Ik heb even in een tijdje in Brabant en Limburg gewoond. Maar 
met gierende banden weer terug naar huis.  Ik loop de deur 
uit en ben midden in die eeuwenoude en prachtige natuur van 
Velserbeek en Beeckestijn. Een wandeling van dik anderhalf  
uur red je makkelijk daar.’ Haar hond Pebbles, een flat-coated  
retriever van anderhalf jaar oud, lijkt dat volkomen met haar eens 
te zijn.

‘Ik kom tot rust tijdens mijn wandelingen. De mooiste maand 
vind ik mei, bijna magisch als de natuur weer wakker wordt. En je 
voelt de geschiedenis tot leven komen als je door de statige lanen 
of de ruigere bospaden loopt. Je zou stiekem in het verleden  
willen kijken. Ik voel dat nergens anders.’  



Dagelijkse 
verse vis

Direct van de visafslag!

Online vis bestellen
en thuisbezorgd

viskoop.nl
Alles spatelvers, vacuum 

verpakt en gekoeld!

Verzending door heel Nederland!

Scharrelvis
Bijvangst uit de Noordzee!

3 kilo € 5,-

_________

_________

Halkade 27
IJmuiden Haven
Tel. (0255) 512 796
www.waasdorp.nl
7 dagen per week geopend!

LOKAAL GRATIS BEZORGING BESTEL OP INFO@VISKOOP.NL
Bestel uw spartel verse vis en wij verpakken deze gratis vacuüm

Gecertificeerd voor duurzame en gezonde vis.

Pionieren 
in IJmuiden

HIER
bouwen wij 

ons droomhuis

  Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

ons droomhuis

17 zelfbouwkavels
aan de Van Diepenstraat 

in Velsen Noord 

14 zelfbouwkavels
aan de Lagersstraat in IJmuiden

Inschrijving loting
van 9 november t/m 
22 november 2020

Kavelverkoopdag
op 1 december 2020

ZEE EN HAVENMUSEUM

IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM
de ‘Visserijschool’
Havenkade 55   
1973 AK  IJmuiden   
www.zeehavenmuseum.nl

Openingstijden:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

VENMUSEUM

ENMUSEUM

ZHMEEN ECHT MARITIEM MUSEUM 
VOOR JONG EN OUD

· veel te doen en te zien
· 4 (gra  s) speurtochten
· escapespel
· laatste zaterdagmiddag van de maand 
  draaien de oude (scheeps)motoren
· vaste exposi  es over Noordzeekanaal 
  en IJmuiden
· wisselexposi  es: mari  em schilder 
  Fred Boom,  werken Eric Coolen,
  foto’s week van de industriecultuur

CHECK WEBSITE OVER OPENING EN VOORWAARDEN MUSEUMBEZOEK 

Oudejaarsconference 
van Velsen
‘De Grote Kerstshow is inmiddels zo’n traditie dat ie gewoon door 
móest gaan dit jaar. We zijn heel blij dat we ook de zesde editie  
uit kunnen voeren op het podium van Stadsschouwburg Velsen.’ 
Eline Schmidt en Koen van der Wel van KOEL Creative Productions 
bedachten een uniek verhaal voor de voorstelling. ‘De Grote Kerst-
show is inmiddels uitgegroeid tot de oudejaarsconference van Velsen, 
dus we blikken uitgebreid terug op het afgelopen jaar en kijken 
ook vooruit. Maar het is ook een origineel Velsens liefdesverhaal vol 
komische sketches, begeleid door live muziek. Natuurlijk is vanwege 
corona alles anders dan anders, maar zeker net zo bijzonder. De cast 
is kleiner, er kan minder publiek in de zaal en we spelen een eenakter. 
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten spelen we zeven 
shows in drie dagen: op 11, 12 en 13 december.’ 

KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR OP

WWW.STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL

Een echte
Velsense romcom
In de mooie traditie van decemberfilms als Love Actually en Alles 
is Liefde krijgt Velsen dit jaar een eigen romantische komedie:  
The Lost Christmas. Het is een idee van Marco Edam, Eva Been en 
haar vader Kees Been van Muziekles IJmuiden. De afgelopen jaren 
organiseerde de muziekschool kerstevenementen zoals een sing-a-
long en een show in het Ichthus College. Kees: ‘En nu hebben we 
een film! We werken samen met Danceworks en Zangstudio Velsen. 
Het wordt dus een film vol zang en dans en natuurlijk komen er veel 
bekende plekken voorbij. Het verhaal draait om een optimistische 
theaterproducent die hard wordt geraakt door de coronacrisis. Zijn 
bedrijf staat op omvallen en hij vestigt al zijn hoop op de productie 
van een spectaculaire kerstshow. Terwijl hij alles op alles zet neemt 
het verhaal een onverwachte wending.’ En wat er dan gebeurt…  
Dat zie je op 21 en 23 december in Stadsschouwburg Velsen.

KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR OP

WWW.STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL
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Toeristische informatiepunten geopend

Uiteraard staan wij graag voor u klaar 
als u catering wenst te bestellen voor 
bv. kerstborrel of andere festiviteiten. 

Maar wij kunnen, ook in deze rare 
tijden, op een andere manier zorgen 
voor een ‘bedankje – met hapje en 

drankje-’ voor uw personeel of  
relaties om thuis van te genieten! 

Speciaal daarvoor hebben wij een 
aantal boxen samengesteld, met  
verschillende lekkernijen, andere 
wensen zijn ook bespreekbaar. 

NNuu  ooookk  vvoooorr  uuww    
kkeerrssttppaakkkkeetttteenn    

eenn  rreellaattiieeggeesscchheennkkeenn  

MMaaiill  ooff  bbeell  oonnss  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoo    
eenn  vvrraaaagg  nnaaaarr  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn!!  

info@korfcatering.nl 
www.korfcatering.nl 

Kennemerlaan 88 IJmuiden 
0255-512745 

Augusta hotel & restaurant. Voor als u wilt genieten van een 
diner in ons sfeervolle restaurant, een drankje aan de bar,
een lunch in het salon café of u gebruik wilt maken van een

vergaderzaal. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Oranjestraat 98, 1975 DD IJmuiden
Tel. (0255) 514217
Meer informatie op www.augusta.nl
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In plaats van één VVV-agentschap heeft de gemeente Velsen  
nu meerdere toeristische informatiepunten. Het eerste ‘rauwe’ 
folderrek werd deze zomer onthuld op het Pontplein in Velsen- 
Zuid. De andere informatiepunten bevinden zich op de Kop van 
de Haven, in het Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach en in 
strandpaviljoen Beach Inn in IJmuiden. Er komen ook folder-
rekken in Santpoort en Spaarnwoude.

Rick Koelemij reageerde direct positief op de vraag van de gemeente 

of er ruimte in de zaak beschikbaar gesteld kon worden voor toeristi-

sche informatievoorziening. Dit past goed bij de ambities en plannen 

van de nieuwe eigenaar. ‘Pontplein is het ideale startpunt voor ieder-

een die de gemeente Velsen komt bezoeken.’ Koelemij wijst op het feit 

dat de kustplaats veel te bieden heeft en dat de visserij er de basis 
vormt voor de geschiedenis en toekomst. ‘Al onze locaties zijn uniek  
in wat zij doen met als middelpunt; vis uit IJmuiden. Wij vinden het  
dan ook belangrijk om dit erfgoed aan bezoek van buitenaf te laten 
proeven en zien.’

Bij de toeristische informatiepunten kunnen bezoekers terecht voor 
informatie over de activiteiten in de gemeente. Citymarketing Velsen 
zorgt ervoor dat de rekken gevuld blijven. Bij elk informatiepunt  
hangt ook een toeristische plattegrond. Voor bezoekers en inwoners 
is daardoor op verschillende locaties de mogelijkheid om goed zien 
wat er te doen is. Wethouder Jeroen Verwoort: ‘Ik was blij verrast 
door het enthousiasme van onze partners om in hun horecazaken 
een informatiepunt in te richten. Zij dragen IJmuiden en Velsen een 
warm hart toe, zoveel is wel duidelijk.’

WWW.IJMUIDENRAUWAANZEE.NLBeleef

BEZOEKEN
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Route Strand – Beach Noordpier

Route Strand – Beach IJmuiden aan Zee

Route Strand – Beach IJmuiderslag

Fietspad

3 Buslijn 3 IJmuiden - Velserbroek - Haarlem

73 Buslijn 73 Haarlem - Velserbroek - Beverwijk

74 Buslijn 74 IJmuiden - Beverwijk - Heemskerk

382 Buslijn 382 (R-Net) IJmuiden - Amsterdam Sloterdijk

385 Buslijn 385 (R-Net) IJmuiden - Santpoort - Haarlem

N80 Buslijn N80 IJmuiden - Haarlem - Amsterdam Leidseplein

Watertaxi IJmuiden
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Parkeerplaats / Parkplatz / Parking

Camping / Campingplatz / Campsite
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TOP - Toeristisch Overstappunt / Touristic Transition Point / 
Touristisch Umsteig Point 

Winkelcentrum / Einkaufszentrum / Shopping-centre

Watersporten / Wassersport / Water sports

Wandelen/fietsen / spazieren/radfahren / walking/cycling

Landgoed / Landgut / Estate

Fietsverhuur / Fahrradverleih / Bicycle rental

E-Bike verhuur / E-Bike verleih / E-Bike rental
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Stranden / Beaches / Strände
A IJmuiden aan Zee 
B IJmuiderslag 
C Strand Noordpier

Strandpaviljoens / Beach clubs 
/  Strandpavillons

1 Timboektoe
2 Aloha
3 ZanDiego Beach
4 Zilt aan Zee
5 Noordzee
6 Zeezicht
7 Beach Inn
8 De HangOut

Sport en Recreatie / Sports & 
recreation  /  Sport & Erholung

9 Strandfabriek
10   Ozlines Surf & Watersporten
10A Surfcats
11    Makai Beach (Kitesurf - 

Healthy foods - Events)
12   Jachthaven Seaport Marina IJmuiden
13   PBN Sport & Adventure, 

activiteitenpaviljoen Nova Zembla
14   Zwembad De Heerenduinen
15   Skibaan SnowWorld
16   Action Planet Spaarnwoude
17 De Watergeus
18   Recreatieschap Spaarnwoude
19   Outstanding Events
20   Seaside Sports
21   Paintball Spaarnwoude
22 Golfb aan Spaarnwoude
23   Sportvisserij IJmuiden
24   ProRib Events
25 Hightide Surfshop
26 Hightide Surf & Food
26A KZVV
27 Eventmakers
28 Apex Adventures
29   Telstar Stadion

Bezienswaardigheden & 
attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten 
& Attraktionen
30   Noordpier 
31   Zuidpier 
32   Uitzichtpunt Kop van de Haven, 

Vissersmonument
33   Uitzichtpunt Strand Noordpier
34 Forteiland IJmuiden (PBN)
35   IJmuidense Rondvaart Maatschappij/ 

 Watertaxi
36   Viskade
37   Sluizencomplex

38   Raadhuis voor de kunst
39 Dorp Velsen
40   Buitenplaats Velserbeek 

(kinderboerderij & speeltuin)
41   Buitenplaats Beeckestijn
42   Gemaal Velserbroek 
43   Informatieboerderij Zorgvrij
44    Ruïne van Brederode
45   Korenmolen de Zandhaas
46   Nationaal Park Zuid-Kennemerland
47   Fort Benoorden Spaarndam
48   Landgoed Duin & Kruidberg
49   In het Donker Gezien

Musea / Museums / Museen
50   Zee- en Havenmuseum 

‘De Visserijschool’
51   Pieter Vermeulen Museum
52   Bunkermuseum
53 Hoogovens Museum
54 Museumhuis Beeckestijn 
55 SHIP (Sluis Haven Informatie Punt)
56 BRAK! Science Center

Theaters 
57   Stadsschouwburg Velsen
58   Thalia Theater
59   Mosterdzaadje

Hotels
60   Apollo hotel IJmuiden Seaport Beach
61   Hotel Velsen
62   Hotel Prinsenhof
63 Landgoed Duin & Kruidberg
64   Hotel De Weyman
65   Hotel Augusta
66   Fletcher Hotel Spaarnwoude
67   Bastion Hotel Haarlem/Velsen
68   ‘t Bellhuisje
69   Seinpoststelling
70   Hotel Royal
71   Hotel Rauw aan de Kade

Campings / Campsite / Campingplatz 
/ Bungalowpark
72   Camping De Duindoorn
73  Kampeerterrein Schoonenberg
74   DroomPark Buitenhuizen
75   Basecamp IJmuiden

Vervoer / Transport
76   Watertaxi IJmuiden (vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober)
77 Felison terminal
78   Felison cruise terminal
79   The Bike Guru fi etsverhuur
80   Van der Valk Taxi
81   Strandtaxi
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26

Route Strand – Beach Noordpier

Route Strand – Beach IJmuiden aan Zee

Route Strand – Beach IJmuiderslag

Fietspad

3 Buslijn 3 IJmuiden - Velserbroek - Haarlem

73 Buslijn 73 Haarlem - Velserbroek - Beverwijk

74 Buslijn 74 IJmuiden - Beverwijk - Heemskerk

382 Buslijn 382 (R-Net) IJmuiden - Amsterdam Sloterdijk

385 Buslijn 385 (R-Net) IJmuiden - Santpoort - Haarlem

N80 Buslijn N80 IJmuiden - Haarlem - Amsterdam Leidseplein

Watertaxi IJmuiden

Beverwijk
Treinstation / Bahnhof / Railway station

Parkeerplaats / Parkplatz / Parking

Camping / Campingplatz / Campsite

Uitzichtpunt / Aussichtspunkt / Viewpoint

Theater / Theatre

Infopunt / Information Point

TOP - Toeristisch Overstappunt / Touristic Transition Point / 
Touristisch Umsteig Point 

Winkelcentrum / Einkaufszentrum / Shopping-centre

Watersporten / Wassersport / Water sports

Wandelen/fietsen / spazieren/radfahren / walking/cycling

Landgoed / Landgut / Estate

Fietsverhuur / Fahrradverleih / Bicycle rental

E-Bike verhuur / E-Bike verleih / E-Bike rental

Fort
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Stranden / Beaches / Strände
A IJmuiden aan Zee 
B IJmuiderslag 
C Strand Noordpier

Strandpaviljoens / Beach clubs 
/  Strandpavillons

1 Timboektoe
2 Aloha
3 ZanDiego Beach
4 Zilt aan Zee
5 Noordzee
6 Zeezicht
7 Beach Inn
8 De HangOut

Sport en Recreatie / Sports & 
recreation  /  Sport & Erholung

9 Strandfabriek
10   Ozlines Surf & Watersporten
10A Surfcats
11    Makai Beach (Kitesurf - 

Healthy foods - Events)
12   Jachthaven Seaport Marina IJmuiden
13   PBN Sport & Adventure, 

activiteitenpaviljoen Nova Zembla
14   Zwembad De Heerenduinen
15   Skibaan SnowWorld
16   Action Planet Spaarnwoude
17 De Watergeus
18   Recreatieschap Spaarnwoude
19   Outstanding Events
20   Seaside Sports
21   Paintball Spaarnwoude
22 Golfb aan Spaarnwoude
23   Sportvisserij IJmuiden
24   ProRib Events
25 Hightide Surfshop
26 Hightide Surf & Food
26A KZVV
27 Eventmakers
28 Apex Adventures
29   Telstar Stadion

Bezienswaardigheden & 
attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten 
& Attraktionen
30   Noordpier 
31   Zuidpier 
32   Uitzichtpunt Kop van de Haven, 

Vissersmonument
33   Uitzichtpunt Strand Noordpier
34 Forteiland IJmuiden (PBN)
35   IJmuidense Rondvaart Maatschappij/ 

 Watertaxi
36   Viskade
37   Sluizencomplex

38   Raadhuis voor de kunst
39 Dorp Velsen
40   Buitenplaats Velserbeek 

(kinderboerderij & speeltuin)
41   Buitenplaats Beeckestijn
42   Gemaal Velserbroek 
43   Informatieboerderij Zorgvrij
44    Ruïne van Brederode
45   Korenmolen de Zandhaas
46   Nationaal Park Zuid-Kennemerland
47   Fort Benoorden Spaarndam
48   Landgoed Duin & Kruidberg
49   In het Donker Gezien

Musea / Museums / Museen
50   Zee- en Havenmuseum 

‘De Visserijschool’
51   Pieter Vermeulen Museum
52   Bunkermuseum
53 Hoogovens Museum
54 Museumhuis Beeckestijn 
55 SHIP (Sluis Haven Informatie Punt)
56 BRAK! Science Center

Theaters 
57   Stadsschouwburg Velsen
58   Thalia Theater
59   Mosterdzaadje

Hotels
60   Apollo hotel IJmuiden Seaport Beach
61   Hotel Velsen
62   Hotel Prinsenhof
63 Landgoed Duin & Kruidberg
64   Hotel De Weyman
65   Hotel Augusta
66   Fletcher Hotel Spaarnwoude
67   Bastion Hotel Haarlem/Velsen
68   ‘t Bellhuisje
69   Seinpoststelling
70   Hotel Royal
71   Hotel Rauw aan de Kade

Campings / Campsite / Campingplatz 
/ Bungalowpark
72   Camping De Duindoorn
73  Kampeerterrein Schoonenberg
74   DroomPark Buitenhuizen
75   Basecamp IJmuiden

Vervoer / Transport
76   Watertaxi IJmuiden (vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober)
77 Felison terminal
78   Felison cruise terminal
79   The Bike Guru fi etsverhuur
80   Van der Valk Taxi
81   Strandtaxi
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Meer info:
ijmuidenaanzee.nl
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Tweeënhalf uur rijden om ergens te lunchen of dineren? 

Dat ziet het Japanse restaurant Hokkai Kitchen wekelijks 

gebeuren. Vanuit het hele land komen mensen naar het 

hart van de haven van IJmuiden om te genieten van sushi, 

sashimi en andere Japanse visgerechten. 

Dit heeft volgens chef Kuniyoshi Ohtawara vooral te maken 

met de kwaliteit en authenticiteit van de producten: ‘Onze 

gasten komen voor de exclusieve smaak en beleving van 

de Japanse keuken. Ze willen culinair in de watten worden 

gelegd met rauwe vis die op hun tong smelt. Van tonijn en 

koningsvis tot zalm en paling. Natuurlijk altijd van de beste 

kwaliteit en bereid volgens Japanse recepturen. Dat is waar 

wij voor staan.’ 

Gelukkig kunnen niet alleen visliefhebbers uit IJmuiden en 

omstreken, maar uit het hele land en continent genieten 

van de smaak van Hokkai. Het moederbedrijf Hokkai  

Suisan levert iedere maand Japanse visspecialiteiten bij 

vele gezinnen thuis. Oprichter Marinus Noordenbos is op 

missie om de Japanse eetcultuur in Europa te verspreiden: 

‘De Japanse keuken bestaat uit zoveel meer dan alleen  

sushi en sashimi. Vis is namelijk net zo lekker gegrild,  

gebakken, gemarineerd en gezouten. Probeer onze tradi-

tionele horsmakreel of black cod maar eens en ervaar het 

zelf. Zonder uren ploeteren in de keuken; onze producten 

staan binnen een handomdraai op tafel.’ De versvries-vis- 

producten van Hokkai Suisan zijn zowel online als in de 

Hokkai Shop in IJmuiden te verkrijgen.

ERVAAR DE JAPANSE KEUKEN
IN IJMUIDEN

ADVERTORIAL

WWW.HOKKAI.COM | WWW.HOKKAIKITCHEN.NL

Een paar jaar geleden zaten Dorine Henning en Hans van Nood vol 
dromen en veel van die dromen zijn inmiddels uitgekomen. Gewoon, 
in IJmuiden! De Amsterdammers wilden met hun jonge kinderen 
graag in een zelfontworpen huis wonen. Een woning met karakter en 
hoge plafonds. De voormalige Jan Ligthartschool bood die mogelijk-
heid en het stel zou er niet meer weg willen. Afgelopen jaar ging die 
andere droom in vervulling: samen werken in een eigen winkel. ‘Toen 
we hier kwamen wonen misten we iets in het lokale winkelaanbod. 
Met A Lovely Day hebben we dat gat gevuld. Op het moment dat het 
pand aan het Marktplein vrijkwam viel alles op zijn plek en hebben 
we het gewoon gedaan. In de winkel verkopen we producten met een 
duurzaam oogmerk. Het is een zaak die je misschien wel verwacht in 
Haarlem, maar niet zozeer in IJmuiden. Dat maakt het extra leuk en 
daarom voegt het echt iets toe. De klanten zijn heel enthousiast, maar 
we horen best vaak de vraag of het wel zal lukken zo’n winkel op deze 
plek. Ja dus! Het loopt goed en we krijgen nog dagelijks leuke reacties. 
Dorine en ik zijn helemaal happy hier in IJmuiden.’

‘Heerlijk vis eten, want daar zijn we dol op. In de zon voor ons huisje 
zitten en in de zomer met de fiets naar het strand.’ Krist Gruijthuijsen 
ziet zijn leven als kersverse IJmuidenaar al helemaal voor zich. Samen 
met zijn partner Frank Gutteling betrok hij onlangs een oud pand 
aan het Sluisplein. ‘Het is zelfs het oudste huis van IJmuiden, uit 1875. 
Het was een sluiswoning waar schippers tol moesten betalen om het 
Noordzeekanaal op te mogen varen. Heel bijzonder. De vorige bewo-
ners hebben het prachtig gerenoveerd in Portugese stijl. Helaas heb 
ik er nog niet veel tijd doorgebracht. Ik werk in Berlijn als directeur 
van KW Institute voor Contempory Art en kom één keer per maand 
hiernaartoe. Ik zou niet alléén in IJmuiden kunnen wonen; de drukte 
van de stad en het werken daar heb ik nu nog nodig. Maar deze ver-
deling van werk en privé is prima. Mijn start in IJmuiden was wel wat 
vreemd. Door de Duitse coronarestricties kon ik helaas minder vaak 
naar Velsen afreizen dan ik zou willen. Maar dat geeft niet. Dit huis is 
een blijvertje, ik heb dus nog volop tijd om er te aarden.’
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WELKOM!
Velsen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. 
Wij vroegen twee nieuwkomers waarom zij zich juist hier hebben gevestigd. 
Deze keer zijn dat bewoner Krist Gruijthuijsen en ondernemer Hans van Nood.



LEER ALLES OVER DE NATUUR IN HET 
PIETER VERMEULEN MUSEUM

Leuk en leerzaam, met aandacht voor de natuur. Dat is in één zin waar

het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis voor staat. In het museum

wordt twee keer per jaar een tentoonstelling ingericht met als thema’s 

duurzaamheid, klimaatcrisis en energie. Verder valt natuurlijk de eigen 

collectie te bewonderen. De basis van die collectie is ooit geschonken

aan de gemeente Velsen door Frits Vermeulen. De collectie bevat onder 

andere veel schelpen en geprepareerde dieren die hier in de omgeving 

voorkomen. Voor iedereen die graag iets wil leren over cultuur, natuur, 

milieu, duurzaamheid en klimaatverandering moet dit museum zeker 

op de bucket list. Daarnaast worden er ook vaak workshops georganiseerd

in het museum en daarbuiten, zoals op scholen. Zo houdt het museum 

zich al bijna 70 jaar bezig met de educatie en bewustwording over natuur, 

milieu en landschap.

WWW.PIETERVERMEULENMUSEUM.NL

DEEL VAN DE ATLANTIKWALL IN  
IJMUIDEN TE BEZOEKEN

In de duinen aan de kust van IJmuiden liggen ze als stille getuigen van de Tweede 

Wereldoorlog. Betonnen bunkers. De bunkers zijn onderdeel van de Atlantikwall,

de verdedigingslinie aan de kust van West-Europa, die door de Duitsers gebouwd is

om de geallieerden van het vaste land af te houden. Een deel van deze bunkers vormt 

samen het Bunker Museum IJmuiden. Waar bezoekers op ontdekkingstocht kunnen 

in bunkers en door loopgraven. Hier wordt alles uitgelegd over de leefomstandigheden 

van de Duitse soldaten, maar ook over het verzet tijdens de oorlog. Vaak heel gevaarlijk 

werk. In één van de bunkers is een mini onderzeeër te bewonderen, de Seehund. 

Twee matrozen kregen aan het einde van de oorlog het commando om met

deze onderzeeër Engelse schepen aan te vallen. Over het gehele jaar worden

er meerdere rondleidingen georganiseerd. Zowel in het museum zelf als in 

de buurt eromheen.

WWW.BUNKERMUSEUM.NL
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NAAR HET MUSEUM IN VELSEN
In de gemeente Velsen valt veel te doen en te beleven. Zo zijn er de stranden, natuur-  

en recreatiegebieden en zijn er meerdere musea en historische gebouwen. Vier daarvan 

zijn hier uitgelicht. Deze zijn zeer de moeite waard om te bezoeken.
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HET ONTSTAAN VAN IJMUIDEN IN HET 
ZEE- EN HAVENMUSEUM

Hoe is IJmuiden ontstaan? Hoe werd het Noordzeekanaal gegraven? 

En waarom? In het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden leren bezoekers

alles over de geschiedenis van IJmuiden. En niet alleen over het Noordzee-

kanaal en IJmuiden zelf. In de voormalige Visserijschool, een markant 

gebouw aan de Havenkade, is ook alles te ontdekken over de visserij en 

maritieme activiteiten zoals sleepvaart en reddings- en Loodswezen. 

Voor de jonge bezoekers zijn er speurtochten en is er een spannend 

escapespel. En op iedere laatste zaterdag van de maand worden in de 

Motorenhal oude scheepsmotoren gestart tijdens de motorendraaidag. 

Vanuit de radartoren is er een prachtig uitzicht over de havens van 

IJmuiden. Voor wie wil bijkomen van een enerverend bezoek, is er een 

kop koffie, thee of frisdrank te bestellen in het Museumcafé.

WWW.ZEEHAVENMUSEUM.NL

DE GROOTSTE ZEESLUIS 
TER WERELD BIJ SHIP

Het gebouw van SHIP op de noordkant van het immense sluizencomplex is al

vanuit de verte zichtbaar. Dat kan ook niet anders met die knalrode kleur. 

Bezoekers leren er alles over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. 

Een fraai staaltje Hollandse waterbouwkunde. Er is een film te zien, waarbij 

gasten virtueel op een schip stappen en vervolgens vanaf de pieren tot aan de 

oranjesluizen in Amsterdam het hele Noordzeekanaal zien. En wie werken er 

in het Noordzeekanaalgebied? Zowel binnen als buiten? Op een schip? In de 

techniek? Logistiek? Of op kantoor? De expositie geeft een indruk van alle 

soorten beroepen in het havengebied. Op de tweede verdieping van SHIP is 

een gezellig restaurant waar genoten kan worden van een lunch of een kop 

koffie met appelgebak. Het uitzicht over de sluizen en het havengebied is 

ondertussen schitterend en geen moment hetzelfde.

WWW.SHIP-INFO.NL
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Kennemerlaan
‘Er zijn gebundelde krachten nodig om van de vernieuwde 
Kennemerlaan een winkelstraat met een gezellige uitstraling 
voor bewoners en bezoekers te maken’, zegt Bo Stokman van 
modezaak Bij Bo in de Kennemerlaan. Telg van een onder- 
nemersfamilie, haar moeder startte 1997 Jacky Hart Mode in  
hetzelfde pand, en met een master Bedrijfskunde op zak weet 
Bo waar ze het over heeft. Saamhorigheid en verbinding zijn 
heel belangrijk. Al in een zeer vroeg stadium werd ze gevraagd 
om vice voorzitter en secretaris te worden van het bestuur  
i.o. van BIZ Kennemerlaan. Die taken vervult ze met groot  
enthousiasme.

‘De Kennemerlaan is van oudsher een belangrijke winkelstraat 
in Velsen, met winkels aan beide kanten. Als het herinrichten is 
afgerond zal alles frisser en mooier ogen, met brede stoepen en 
geen hardrijdende auto’s. We beogen ook meer verscheidenheid 
in de zaken. Als BIZ is het de bedoeling dat we met elkaar gaan 
creëren, elkaar inspireren en dat iedereen meedoet.’ Bo kreeg de 
trots op IJmuiden mee van opa: ‘Hij leerde ons anders te kijken, 
de sfeer van IJmuiden te proeven.’

OV IJmond 
Verbinden, behartigen, netwerken en het delen van kennis 
zijn de vier pijlers van OV IJmond. En dat binnen het hele 
Noordzeekanaalgebied en de Metropool Amsterdam. Een 
heel grote speler dus binnen een gebied waar veel gebeurt. 
Voor grote ondernemingen tot aan kleine zelfstandigen. OV 
IJmond is overal wel bij betrokken en kijkt over de regio’s 
heen. Voorzitter Ton van der Scheer: ‘We hebben meer dan 
500 leden dus zijn een invloedrijk orgaan en geven een goed 
beeld van het ondernemersklimaat in Velsen. Plus dat we 
zicht hebben op wat er speelt zodat we ook slagvaardig kun-
nen reageren.’ Dat is het economische aspect. Maar er is ook 
een zeer sociale kant, zelfs de vergaderingen zijn levendig 
en gezellig. 

OV IJmond organiseert veel en bijzondere activiteiten maar 
de bal ligt bij de ondernemers zelf. ‘Je moet wel actief zijn 
en meegaan in onze dynamiek. Dus ideeën spuien, info 
geven, vragen stellen en je sociaal opstellen. Elkaar wat 
gunnen. Netwerken binnen je krachtige netwerk. Tenslotte 
doe je allemaal hetzelfde, je runt een bedrijf en je hebt  
elkaar nodig.’

WERKEN

PRINTJE 
NODIG?

Kennemerlaan 167 | 1972 EM | IJmuiden | 0255 - 234 567 | info@reprogilde.nl | www.reprogilde.nl

bedrijfskleding | marketing | print&druk | signing | websites
REPROGILDE.NL
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Jennifer Wise is zo’n type dat er altijd, onder alle 
omstandigheden, prima uitziet. Zonder zichtbare 
make-up, van nature goed haar en een heel char-
mant accent. Ze is van oorsprong Schotse en 
werkt al sinds 1996 voor Hoogovens, zoals de naam 
toentertijd luidde, als Ironmaking Technologist.  
Na haar studie metaalkunde in Schotland, waar 
ze ook haar man ontmoette, doorliep ze alle 
geledingen van het staalbedrijf. Van de productie 
in ploegendiensten tot de hele wereld afreizend  
om klanten te helpen de processen te verbeteren. 

‘Ik heb heel veel hoogovens gezien en mensen ontmoet. Op een 
moment in je leven ben je daar klaar mee.’ Dat komt ook omdat 
ze inmiddels twee kinderen heeft en helemaal is gesetteld in 
Velsen. ‘Ik ben heel tevreden en heb de balans gevonden 
tussen leven en werken. Daar heeft Tata Steel zeker aan 
meegeholpen. Het is een goede baas, een bedrijf dat investeert 
in de maatschappij.’ Het werk blijft altijd een uitdaging: ‘Een 
hoogoven is heel complex. Ik snap het inmiddels beter dan veel 
anderen maar het blijft spannend. Tegenwoordig ook door de 
onderzoeken naar duurzaamheid.’

Stoer vindt ze zichzelf niet. ‘Ik ben wel taai, als ik besluit iets 
te doen dan doe ik het. Het is jammer dat in de productie nog 
steeds weinig vrouwen werken. Terwijl ik geen taken heb 
gezien waar een piemel voor nodig is.’ Tata Steel is een flexibele 
werkgever voor vrouwen en is daarin gegroeid. Toen Jennifer 
jaren terug in Engeland in de ploegendienst werkte was er nog 
geen damestoilet. ‘Ze moesten een wc voor me bouwen en toen 
ik de sleutel kreeg was ik met stomheid geslagen. Alles was 
Barbie-roze!’

   Stoere
vrouwen

WERKEN
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KOOP LOKAAL
VOOR DE FEESTDAGEN
2020 gaat de boeken in als het jaar van de coronacrisis. De economie is hard geraakt en dat merken 
ook de winkels, restaurants en culturele instellingen in Velsen. Daarom is het de komende periode 
extra belangrijk om lokaal in te kopen. De leukste cadeaus voor de feestdagen koop je gewoon in 
Velsen! Maar ook voor lekker eten of een leuke voorstelling hoef je de gemeente niet uit.

Aan het begin van de intelligente lockdown, halverwege maart, 
lanceerden de gemeente Velsen en citymarketing razendsnel 
een campagne om winkeliers te steunen: Ik koop lokaal. Later 
werden daar Ik eet lokaal (voor de horeca), Ik bezoek lokaal (voor 
de cultuur- en vrijetijdssector) en Ik boek lokaal (voor de hotels) 
aan toegevoegd. De campagne draagt bij aan het besef dat je  
Velsense ondernemers en instellingen kunt helpen door je geld 
hier en niet online of bijvoorbeeld in Amsterdam of Haarlem  
uit te geven. Alleen op die manier houden we onze gemeente  
levendig en aantrekkelijk.

Het belang van lokaal kopen is onverminderd groot, want de  
coronacrisis is nog niet achter de rug. Daarom hebben de ge-

meente Velsen en citymarketing besloten de campagne nieuw  
leven in de blazen. De komende periode is de poster weer over-
al te zien en wordt ook op andere manieren aandacht gevraagd 
voor Ik koop lokaal, onder meer met winacties op social media.

Wethouder Jeroen Verwoort vindt het hartverwarmend om te 
zien hoeveel mensen de lokale ondernemers steunen in dit  
bijzondere jaar. ‘Het is mooi dat we nog meer Velsenaren op  
deze manier kennis kunnen laten maken met producten van 
lokale ondernemers! Zo helpen we elkaar door deze moeilijke 
tijden .’ Koop lokaal. Zeker nu!

WWW.BEZORGENINVELSEN.NL
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Fans noemen hem liefkozend de lokale Iniesta, verwijzend naar 
de illustere middenvelder van FC Barcelona. Teamgenoten prij-
zen hem om zijn fitheid en mentaliteit. Tegenstanders vinden  
hem sympathiek. En zijn werkgever gunde hem een eigen eau de  
toilette: Frankie Number Six. 

Inmiddels is hij een linie gezakt, naar de defensie, maar na 15 
seizoenen en ruim 370 wedstrijden op Sportpark Schoonenberg 
vertoont ‘El Capitan’ nauwelijks sporen van slijtage. Sterker, zijn 
routine zorgt voor rust in de opbouw van achteruit. Buiten het 
veld is Frank het boegbeeld van de club. Hij levert een bijdrage 
aan maatschappelijke projecten, bezoekt scholen en praat in  
interviews vol passie over ‘zijn’ Telstar.

Op 28 september was het zover. Onder toeziend oog van de 
voetbalnatie (want: voorlopig de laatste keer met publiek) 

speelde Frank zijn 372ste wedstrijd, een evenaring van het club- 
record. Telstar veegde in een sensationeel duel de vloer aan  
met FC Den Bosch: 6-1. Frank kreeg een publiekswissel. 

Het hele elftal werd uitgeroepen tot Man of the Match, maar na 
afloop ging de aandacht toch vooral uit naar de breedlachende 
aanvoerder. ‘Dit had ik ook niet verwacht toen ik hier als kleine 
man binnen kwam lopen. Er komen nog wel een paar wedstrijd- 
en bij. Ik vind het nog zo ontzettend leuk. Hier kun je toch alleen 
maar van genieten?’

Frankie Number Six, de zoetgeurende eau de toilette die ver-
noemd is naar ‘Mister Telstar’, is voor € 29,63 te koop in de 
fanshop.

WWW.SCTELSTAR.NL

‘Mister Telstar’
geniet nog elke dag

In het meest bizarre jaar in zijn carrière kan niemand om Frank Korpershoek heen. De 35-jarige inwoner  
van IJmuiden is aanvoerder van een team dat uitstekend presteert en waar het plezier vanaf spat.  
Eind september passeerde hij clubicoon Fred Bischot als speler met de meeste wedstrijden in het shirt van 
Telstar, een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij ging.
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Met een spetterend optreden van Latin Village-oprichter 

D-Rashid op het helikopterdek van Forteiland IJmuiden kwam 

op een prachtige zomeravond in augustus een einde aan het 

allereerste Velsen Virtueel Festival. In een zeven uur durend 

live-programma werden oude beelden en interviews gekop-

peld aan optredens in coronatijd - op lege festivalterreinen en 

op bijzondere locaties in Velsen. Het festival is terug te kijken 

op het YouTube-kanaal van Citymarketing Velsen.

In het weekend waarin vier grote festivals zouden plaatsvinden 

hadden PreSail, Zomerfestival.IJmuiden, Dorpsfeest Santpoort, 

LatinVillage Festival, Koningsdag, Telstar en Stadsschouwburg  

Velsen de handen ineen geslagen om de inwoners van Velsen toch 

nog een festivalgevoel te bezorgen. Door de coronacrisis zijn  

grote evenementen verboden en mogen er minder mensen  

tegelijk naar het theater of het stadion. Artiesten als Yorick  

van Norden, Gerard Alderliefste, Full Count, Funky Diva Ezz, 

100% Pretband, Barry Brand en The Local Boyzz maakten er 

met elkaar een uniek en hopelijk eenmalig evenement van.

De organisatie onder leiding van het projectteam van PreSail 

IJmond kijkt terug op een geslaagd virtueel festival. Tientallen 

mensen reageerden via social media en whatsapp dat ze had-

den genoten van de optredens. ‘Het is echt heel bijzonder wat  

we met elkaar hebben neergezet’, aldus initiatiefnemer Thijs 

Huijbens. ‘Dat alle organisaties samenwerken geeft aan hoe 

groot de saamhorigheid is in de gemeente. Het is uniek en laten 

we hopen ook eenmalig, want we kijken allemaal enorm uit naar 

het moment dat we weer naar een gewoon festival kunnen.’

Het Velsen Virtueel Festival werd mede mogelijk gemaakt door 

de gemeente Velsen (IJmuiden Rauw aan Zee), Provincie Noord- 

Holland, Zeehaven IJmuiden, Rabobank, No Nonsense Producties, 

Forteiland IJmuiden, PreSail IJmond en Citymarketing Velsen | 

.IJmuiden.

IJMUIDEN.NL/VELSENVIRTUEELFESTIVAL

UNIEKE SAMENWERKING



Volop
natuur

25 JAAR NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Ingebed tussen IJmuiden en Zandvoort ligt het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, misschien wel één van de 
meest diverse natuurgebieden van Nederland. ‘Woeste 
duinen, oude bossen, landgoederen, zee en strand; we 
hebben het  allemaal. Ik werk hier ruim 20 jaar en elke 
dag ontdek ik  nieuwe dingen. Je loopt een duin af en een 
duin op en hebt een compleet ander uitzicht.’ 

Jowien van der Vegte is boswachter bij Natuurmonu-
menten in het Nationaal Park dat dit jaar het 25-jarig 
jubileum viert. ‘Het ontstond in 1995 uit een samen-
werkingsverband tussen natuurbeheerders, gemeenten 
en particulieren. Voorheen had ieder zijn eigen gebied 
met zijn eigen ideeën. Nu hebben alle partijen een 
gezamenlijke visie en dat werkt heel goed. Eén van de 
grootste verworvenheden is toch wel het stoppen van de 
waterwinning. Daardoor is de grond in de winter veel 
natter en tal van plantjes groeien sindsdien weelderig. 
De parnassia bijvoorbeeld: hét symbool van dit natuur-
gebied. Het is een heel mooi, fijn wit bloemetje. Voorheen 
was ie echt zeldzaam, nu staan er valleien vol mee.’

In de afgelopen kwart eeuw deden ook de grote grazers 
hun intrede in het gebied. Hooglanders, konikpaarden 
en zelfs wisenten loop je er tegen het lijf. ‘De wisenten 
leven in het Kraansvlak en hebben het daar enorm naar 
hun zin. De afgelopen jaren zijn er al heel wat kalfjes

 geboren en dat is hartstikke goed, want het is een 
bedreigde diersoort. Er zijn zelfs wisenten van hier 
verhuisd naar andere plekken in Europa zodat ze zich 
ook daar kunnen vestigen. De grazers hebben een 
belangrijke functie. Doordat ze allemaal verschillende 
grassen eten, de runderen hoog gras en de paarden laag 
gras, paadjes lopen en overal poepen komt er veel meer 
diversiteit in het gebied. We hebben hier relatief veel 
stikstofneerslag en dat maakt dat bepaalde struiken en 
grassen harder groeien dan de typische duinplanten en 
-bloemen. De dieren zorgen voor een mooi resultaat. 
Sinds ze hier rondlopen zijn er meer verschillende 
bloemen en insecten gekomen.’

Je kunt in het Nationaal Park dus met goed fatsoen op 
safari! Naast die grote dieren is er ook veel klein moois te 
ontdekken. ‘Iedereen heeft al de ‘big five’ dus wij hebben 
de ‘small six’. Dat zijn de nachtegaal, de parnassia, de 
zandhagedis, het duinkonijn, de duinparelmoervlinder 
en het duinviooltje. Het is echt een geweldige werkplek 
die ik heb en ik zie ook zo veel bezoekers genieten. 
En weet je wat nou zo bijzonder is? Je staat hier midden 
in die natuur en toch zit je zo in de bioscoop in Haarlem 
of eet je een visje in IJmuiden. Het is een briljante plek.’

WWW.NP-ZUIDKENNEMERLAND.NL
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Duurzamer wonen
voor iedereen!
Duurzamer wonen begint met inzicht in je
financiële situatie. Wat wil je doen? En kun je het
betalen? Wij geven je hypotheekadvies. Maar
vertellen je ook welke energiebesparende
maatregelen er voor jou mogelijk zijn. Zodat je
slimme keuzes kunt maken en al je duurzame
woonkansen kan benutten. 

Maak een afspraak op
Rabobank.nl/duurzaamwonen

Kom maar op met de toekomst

Mantelmeeuwpad 2 (Route IJmuiderslag) | 1976 GB IJmuiden
0255-520222 | 06-29254109 | info@beachinn.nl | www.beachinn.nl

Geniet... Strandpaviljoen Beach Inn 
ligt aan het strand van IJmuiden. 
Strijk bij ons neer na een fiets- 
of wandeltocht in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland of gewoon 
tijdens een lekker dagje strand.

Informeer naar de mogelijkheden 
voor evenementen met o.a. 
blokarten, kitebuggyen, vliegeren, 
branding raften en gps-tochten.
Ook is Beach Inn de perfecte 
locatie voor alle soorten feesten
en partijen en een officiële trouw-
locatie in de gemeente Velsen.

BEACH INN IS HET HELE JAAR GEOPEND.
OOK HONDEN ZIJN WELKOM!

Als ervaringsdeskundige en ‘OERsterk’ coach is het mijn missie 
om vrouwen met obesitas te helpen om een gezonde leefstijl 
te creëren en een gezond gewicht te bereiken en te behouden. 
Ik leer je de basis op het gebied van gezonde voeding, het be-
lang van regelmatig bewegen, ontspannen en de kracht van een 
positieve mindset. Met deze basis voor een gezond leven hoef 
je nooit meer op dieet. 

Ik help je!
Neem contact met mij op voor een
gratis kennismakingsgesprek.

Meer informatie?
Ga dan naar www.ramonadebrock.nl

Wil jij ook blijvend 
van je overgewicht af?

Ramona de Brock
Coaching & advies
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Diepgravende documentaires, klassiekers en recente 
kaskrakers;  ze passeren allemaal de revue in de Stads-
schouwburg Velsen als filmtheater.

Veel liefhebbers zijn verheugd dat het na decennia weer mogelijk 
is een filmpje te pakken om de hoek. In 1938 opende bioscoop 
Rex de deuren aan de Groeneweg en in de jaren zestig vestigde 
Stadsschouwburg Velsen zich in het pand. Jarenlang werden 
er in het weekend nog films vertoond tot de bioscoop definitief 
verdween uit IJmuiden. Wat restte waren de herinneringen, 
maar oude tijden herleven nu weer. En dat allemaal dankzij 
de donateurs die de crowdfunding Velsen fietst naar de film 
tot een succes maakten. Ruim 2.100 mensen brachten binnen 
mum van tijd 80.000 euro bij elkaar. Dat bedrag was nodig om 
professionele bioscoopapparatuur aan te schaffen. Een geslaagde 
investering dus: door Velsen voor Velsen!

Manon Koers, zakelijk directeur en Jacob Bron, artistiek directeur 
van Stadsschouwburg Velsen zijn erg blij met de succesvolle 
transformatie tot filmtheater. ‘Film voorziet in een grote behoefte 
onder de Velsenaren en geeft ons theater de mogelijkheid de 
deuren vaker te openen voor publiek nu het door corona moeilijk 
is om een brede theaterprogrammering overeind te houden.’

Inmiddels wordt er gelukkig ook heel voorzichtig geacteerd, 
gedanst en gezongen op het podium, maar de filmvoorstellingen 
hebben zich van vaste waarde getoond en zullen ook ná de periode 
van coronamaatregelen worden voortgezet. De programmering 
voorziet in een breed aanbod en het theater zelf biedt de perfecte 
sfeer én een veilige omgeving voor een uitje.

WWW.STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL

Filmpje
om de hoek
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Nog voor ze de industriële maar boeiende skyline en 
de schepen op het Noordzeekanaal ontwaren zien 
bezoekers en bewoners van de toren van de Engelmun-
duskerk van het dorp oud-Velsen. Alsof het dorpje daar 
door een grote hand zorgvuldig is geplaatst midden 
in de hectiek. Dat is niet zo. Het monumentale dorp 
was er lang voordat ook maar sprake was van het 
water dat Velsen doormidden kliefde. Heel veel langer. 
Soms bruisend en vol energie. Soms ook verpauperd 
en een beetje moedeloos. Maar altijd fluisterend 
verhalen van lang vervlogen tijden vertellend. Of je nu 
doelgericht of een beetje dromend door de straatjes 
loopt, de indrukken komen vanzelf binnen en tijdens de 
dorpswandelingen met een gids wordt de geschiedenis 
met liefde verhaald. 

Ondanks de verstilling is het een levend dorp, vindt voorzitter 
Rob Stam van Stichting Het Dorp Velsen. ‘Oud Velsen is echt 
en puur, er wordt geleefd. De helft van de woningen is Rijks-
monument en er wordt altijd wel ergens aan gewerkt. Hier voel 
je de historie uit elke steen sijpelen en elke straattegel vertelt een 
verhaal van graven en ridders maar ook van zwervers en rauwe 
arbeiders. Zelfs Napoleon liet hier zijn voetstappen achter. Maar 
er wordt hier geleefd in het heden met een blik op de toekomst.’ 
Je hoeft niet eens heel veel fantasie te hebben om te voelen hoe 
de adellijke dames van de aan de overkant liggende majestueuze 
landgoederen Waterland, Beeckestijn en Velserbeek hier hun 
boodschappen deden of wellicht hun avontuurtjes hadden.
Je ziet ook een kanaalgraver, kruik jenever in de hand, door de 
straatjes zwalken. Maar vergis je niet. Oud Velsen is geen open- 
luchtmuseum. De verstilling is in beweging. Met op de achter-
grond het altijd het water van het kanaal.

WWW.DORPVELSEN.NL

DORP Oud Velsen 
IS ECHT & PUUR
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Sinds de opening in 2018 is Brasserie Blauw uitgegroeid 
tot de gezelligste huiskamer van IJmuiden. Mensen van 
alle leeftijden komen bij ons genieten van een lekkere 
lunch, overheerlijke gebakjes en top kwaliteit ko�e. 

Door onze overheerlijke, aromatische ko�e hebben we 
in ons eerste jaar al de prijs voor “Beste Ko�ezaak” van 

de regio gewonnen. Ook hebben we een mooie selectie 
van bieren & wijnen met overheerlijke borrelhapjes. 

Kom langs en ervaar de gezelligheid zelf! 
Het is immers altijd gezellig bij blauw!

brasserieblauw.nl
0255 - 511 211 | Velserhof 103 1972 JH IJmuiden

Jacky Hart en Bij Bo zijn twee winkels onder
één dak met voldoende ruimte voor 1,5 meter afstand.

Kennemerlaan
94-96

IJmuiden
47

Een belangrijk samenwerkingsverband in onze regio 
is Techport. In dit netwerk zijn meer dan 60 bedrijven, 
scholen en overheden verbonden. Techport wil ervoor 
zorgen dat de regio een nog sterkere positie krijgt en een 
voortrekkersrol speelt op het gebied van vernieuwing en 
slimme oplossingen zoals digitalisering. Met een aantal 
oer Hollandse bedrijven is deze regio een trekpleister 
voor nieuwe bedrijven die hierbij kunnen helpen. Ook 
wil Techport jongeren enthousiast maken voor techniek, 
en mensen die goed zijn in techniek aantrekken en hier 
houden. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan met 
de vernieuwing die gaande is, helpen we bedrijven ook bij 
om- en bijscholing. 

MAAR HOE DAN?
Het sleutelwoord is verbinden. Techport zorgt ervoor 
dat organisaties elkaar vinden en in gesprek gaan. Zo 
ontstaan nieuwe ideeën. We organiseren inspirerende 
themabijeenkomsten voor bedrijven en scholen over 
specifieke technologische onderwerpen. Techport heeft 
ook een proeffabriek waarin testen worden uitgevoerd 
zonder de productie te verstoren en zonder risico dat de 
productielijn beschadigd. De Koninklijke Marine heeft 
onlangs bij Techport testen uitgevoerd om te onderzoe-
ken hoe schepen met de nieuwste technologie slimmer 
onderhouden kunnen worden.  Heb je een goed idee ... of 
wil je meer weten, kijk dan op de website van Techport.

WWW.TECHPORT.NL

Door haar ligging is IJmuiden een plaats met veel bedrijvigheid vanuit de maak- en onderhoudsindustrie. 
Ruim een derde van de inwoners is werk-zaam in deze sector. Voor de regio en inwoners is het dan 
ook belangrijk dat we deze industrie op een verantwoorde manier behouden. Hiervoor is vernieuwing 
nodig. En samenwerking. 

WERKEN

SAMENWERKEN AAN EEN
DUURZAME IJMOND



In Velsen zijn meerdere plekken waar zakelijke groepen terecht kunnen voor een meeting of event. 
Uiteraard wordt overal rekening gehouden met de coronarichtlijnen en hebben hygiëne en gezondheid 
de hoogste prioriteit. Alle reden dus om niet alleen lokaal te kopen, maar ook om lokaal te boeken!

Vergaderen op de 
mooiste plekken

Als ergens veel ruimte is, dan is het in de Felison Cruise Terminal 
van KVSA. Met een oppervlakte van 1.700 vierkante meter kunnen 
coronaproof groepen tot 100 personen terecht voor een meeting 
of event. Eventmanager Anita van Schie: ‘Opdrachtgevers zijn 
altijd aangenaam verrast over de veelzijdigheid van onze locatie 
en het magnifieke uitzicht. Voor mensen buiten de regio is de 
Felison Cruise Terminal nog echt een onontdekte parel.’

Het Telstar Stadion is niet alleen de thuishaven van de Witte 
Leeuwen. Het biedt ook volop mogelijkheden om ‘coronaproof ’ 
te vergaderen. ‘Vanuit de businessruimtes heb je uitzicht op het 
veld waar vrijwel dagelijks wordt getraind’, aldus stadionmanager 
Joeri Leenaars. ‘Een unieke ervaring, zeker in deze regio.’

De zalen beschikken over moderne faciliteiten en de catering 
wordt geregeld door Telstar Horeca in samenwerking met de 
vaste partners van de club. 

Ook Forteiland IJmuiden, SHIP, Stadsschouwburg Velsen, Thalia 
Theater, Hotel Augusta, ActionPlanet, SnowWorld en Fletcher 
Hotel Spaarnwoude bieden volop mogelijkheden voor meeting 
en events, net als de meeste strandpaviljoens en restaurants in 
Velsen. Bel of mail ze gerust voor de mogelijkheden! Overnachten 
kan in één van de uitstekende (business)hotels of vakantieparken. 
Boek lokaal. Zeker nu!

WWW.IJMUIDEN.NL
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Op Landgoed Duin & Kruidberg kunnen gasten terecht in de 
vergaderzalen of Koetshuis Nova Zembla. Een bijeenkomst of 
brainstormsessie laat zich uitstekend combineren met een lunch 
of diner in het restaurant. Uiteraard behoort overnachten op 
het landgoed en ontspannen in Spa & Wellness ’t Princenbosch 
ook tot de mogelijkheden. ‘Wij zorgen met een persoonlijke 
benadering en gastvrije service voor een succesvol resultaat van 
elke bijeenkomst’, aldus general manager Bernard Lensink.

Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach heeft de afgelopen per-
iode weer diverse bedrijven mogen verwelkomen in de zalen 
met uitzicht over de omgeving. ‘Wij denken graag mee met wat 
wél kan op het gebied van vergaderen en samenkomsten’, zegt 
locatiedirecteur Ivo Kranendonk. ‘Omdat wij beschikken over 
veertien zalen met diverse afmetingen kunnen wij heel flexibel 
zijn qua opstelling. Daarnaast kun je een meeting bij ons prima 
combineren met teambuildingsactiviteiten in de buitenlucht. De 
dag sluit je natuurlijk af in het nieuwe restaurant Chef ’s.’
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In de haven van IJmuiden vallen twee muren duidelijk 
op ten opzichte van alle andere wanden. De muren van 
Wageningen Marine Research aan de Dokweg en van 
Stolk Bouwmaatschappij aan de Kromhoutstraat zijn 
voorzien van street art door middel van zwart witte 
muurschilderingen. De Kunstcommissie Velsen bracht 
het afgelopen jaar in opdracht van de gemeente Velsen 
verschillende locaties langs de Rauwe Loper richting 
IJmuiden aan Zee in kaart. Na overleg met bedrijven 
en organisaties hebben deze twee pandeigenaren hun 
muren gratis beschikbaar gesteld. Ook is er intensief 
samengewerkt met Rigo Verffabriek.

KUNSTENAARSDUO BIER EN BROOD

In samenwerking met Amsterdam Street Art is de keuze voor 
het creëren van beide murals gevallen op het (inter)nationaal 
hoogstaande duo Bier en Brood. Dit kunstenaarsduo won in het 
verleden onder andere de Street Art Awards Benelux 2018. Zij 
zijn in augustus aan de slag gegaan met project Kantje Pikken. 
Kantje Pikken is een knipoog en verwijzing naar de IJmuidense 
betekenis om heerlijke verse vis in de haven te eten en ondertussen 
naar de verschillende schepen te kijken en erlangs te wandelen. 
Het Rotterdamse duo heeft dit zeker tot uiting weten te brengen 
met hun muurschilderingen. Wie de tijd neemt ziet ankers, 
kettingen, opspattend water, schepen en een vuurtoren in zwart-
witschilderingen. 

RAUWE LOPER

Het doel van project De Rauwe Loper is het verbeteren van  
de toegankelijkheid, de herkenbaarheid van het (rauwe) DNA 
van IJmuiden te vergroten en bezoekers, cruisetoeristen en de 
inwoners een welkom gevoel te geven.

Street art project

Kantje 
Pikken

De activiteiten van Citymarketing Velsen richten zich op drie 
doelgroepen: bezoekers, bewoners en bedrijven. Toen de corona-
crisis begon en bezoekers wegbleven, hebben wij samen met 
onze partners gekeken wat er nog wél kon. We hadden vrij snel 
in de gaten dat er vooral online mogelijkheden lagen, dus zijn 
we tv-programma’s en ondernemersvideo’s gaan maken. Met de 
campagne .IJmuiden moet je zien, waarmee we zes maanden lang 
de parels van Velsen in de spotlights hebben gezet, lieten we aan 
onze eigen inwoners en bezoekers uit de metropoolregio zien wat 
wij hier allemaal te bieden hebben. Door corona werd ‘ruimte’ 
bijna vanzelfsprekend de rode draad in onze activiteiten. Omdat 
heel veel mensen in eigen land op zoek gaan naar uitstapjes viel 
het veel nog meer op dat wij hier één van de breedste stranden 
van Nederland én een heel groen achterland hebben. Dat zie je 
terug op social media, maar bijvoorbeeld ook in de uitzending 
van 3 Op Reis die in IJmuiden aan Zee begint. Er waren dit jaar 
opvallend veel tv-programma’s op bezoek in Velsen, waarbij bijna 
altijd het woord ‘ruimte’ viel.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft citymarketing samen 
met de gemeente Velsen razendsnel een campagne ontwikkeld 
voor bewoners en bedrijven: Ik koop lokaal. Later zijn daar Ik 
eet lokaal, Ik bezoek lokaal en Ik boek lokaal aan toegevoegd. 
In augustus zorgde het Velsen Virtueel Festival voor een unieke 
samenwerking tussen de zes grootste evenementen die vanwege 
corona niet konden gaan. Ondertussen werden ook nog twee 
.IJmuiden magazines gemaakt, twee Instameets georganiseerd 

en zag mascotte Kaatje Kabeljauw het levenslicht. Voor de be-
zoekers die er wel waren - en dat waren er in de zomer best veel 
- werd een nieuwe plattegrond gemaakt en werden toeristische 
informatiepunten geopend. Citymarketing adopteerde twee 
digitale fototentoonstellingen waarbij ondernemen en recreëren 
in coronatijd centraal stonden: Vastgelegd (van Mark Sassen) en 
Vrij in Velsen (van Yentl Bakker). De foto’s zijn terug te vinden 
op Facebook en Instagram, terwijl alle video’s op het YouTube-
kanaal van Citymarketing Velsen staan.

In 2021 zet Citymarketing Velsen nog meer in op het verbinden 
en het aanjagen van bestaande campagnes, topevenementen, 
organisaties en bedrijvennetwerken die bijdragen aan het posi-
tieve imago van IJmuiden en de gemeente Velsen. Hierdoor komen 
IJmuiden Rauw aan Zee, Techport, AYOP, Techport, Noord- 
zeevis uit IJmuiden, Spaarnwoude Geeft Energie, Telstar, de 
cultuurinstellingen en de winkelgebieden nog prominenter in 
beeld. Daarnaast voeren wij volgend jaar de toeristische promotie 
en marketing uit voor de gemeente Velsen. Speerpunten zijn het 
optimaliseren van de website en de social mediakanalen.

Tot slot vinden wij dat Ik koop lokaal vanaf nu vast onderdeel 
moet uitmaken van ons activiteitenplan. Want het belang van 
lokaal kopen is niet alleen nu groot, maar altijd! Daar gaan we 
dus ook mee aan de slag.

WWW.IJMUIDEN.NL/CITYMARKETINGPLAN

Ruimte. Door corona is het misschien wel de belangrijkste kwa-
liteit van de gemeente Velsen. In tijden van verplicht afstand 
houden bieden onze brede stranden, uitgestrekte duingebieden, 
bosrijke buitenplaatsen en groene recreatiegebieden eindeloze 
mogelijkheden om eropuit te trekken. In alle jaargetijden.
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*800m2 

*Gratis parkeren

*Restaurant, vergader- 
en (evenementenlocatie)

*Geheel vernieuwd restaurant & zalen

*Van intieme borrel tot uniek bedrijfsuitje
WESTLAAN 41 - 1991 AL VELSERBROEK 

023 538 18 78 - WWW.VILLA-WESTEND.NL

*Coronaproof

kaasmarkt””
Kennemerlaan 42
IJmuiden 
Tel. 0255-530890KAAS • NOTEN • WIJNEN

kaasmarkt”
kaasmarkt””

Kennemerlaan 42
IJmuiden 
Tel. 0255-530890KAAS • NOTEN • WIJNEN

kaasmarkt”

Kennemerlaan 42
IJmuiden

Tel. 0255-530890

Gespecialiseerd in:
Hollandse kaas uit de Beemster

Hollandse boerenkaas
buitenlandse kazen

wijn
patés

salades
vleeswaren

verse gebrande noten
Leonidas bonbons

KRUITENSTRAAT 1-3 IJMUIDEN
WWW.SPIJKERS-IJMUIDEN.NL

0255-540690

3 GANGEN MENU

€ 29,95 
KEUZE UIT DE HELE KAART BIJ:
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De 25-jarige IJmuidenaar is op de goede weg, want sinds 

twee jaar heeft hij zijn eigen schoonmaakbedrijf. Na zijn studie  

Human Resource Management besloot hij de switch te maken 

naar het ondernemerschap. Result Schoonmaak en Dienst- 

verlening is nu nog een eenmanszaak, zodat hij eerst op  

bescheiden schaal ervaring op kan doen. ‘Ik heb de ambitie 

om het bedrijf van mijn vader (Kenso, red) over te nemen, maar 

voor het zover is heb ik nog een lange weg te gaan.’ Met een 

glimlach: ‘Mijn vader is nog lang niet over zijn houdbaarheids-

datum heen. Hij ziet het bedrijf als zijn kind en staat dag en 

nacht klaar voor zijn klanten. Die mentaliteit zie ik als groot 

voorbeeld.’

Naast zijn werk voor Kenso heeft Resul inmiddels ook een 

groeiend aantal eigen klanten. Hij maakt schoon in kantoren, 

vakantiewoningen en het sanitair van de strandhuisjes, maar 

wordt ook gevraagd voor incidentele klussen. ‘Ik let altijd op 

kwaliteit en duurzaamheid. De schoonmaakproducten die ik 

gebruik zijn biologisch afbreekbaar, ik rij in een elektrische auto 

en uiteraard wordt al het afval gescheiden. Als een prullen- 

bak halfvol is, vraag ik aan de klant of de zak echt verwisseld 

moet worden. Ik probeer mensen ervan te overtuigen duur-

zame keuzes te maken. Bedrijven moeten daar ook echt over 

nadenken, want de eisen van de overheid worden steeds 

strenger. Dat is goed, want het milieu is erg belangrijk.’

Resul voelt zich in IJmuiden als een vis in het water. ‘Ik ben hier 

opgegroeid en wil hier nooit meer weg’, zegt hij stellig. ‘Het is 

een geweldige mix van bruisend en dorps. Drukte vind je in 

de haven en het centrum, rust op het strand en in de parken. 

Je bepaalt zelf waar je voor kiest. Eén ding is zeker: het is nooit 

saai in IJmuiden!’

WWW.RESULTSCHOONMAAK.NL

Een harde werker. Bescheiden. Gaat geen uitdaging uit de weg. Het zijn karaktereigenschappen die 
Resul Koyuncu van zijn vader heeft meegekregen. ‘Van jongs af aan wilde ik zo’n ondernemer worden.’

‘IK LET ALTIJD
OP DUURZAAMHEID’

WERKEN
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Vastgelegd 
Lege viskisten, kappersstoelen en sportscholen vormen het decor 

voor Vastgelegd, de bijzondere fotoserie die Mark Sassen en 

Karin van Houten-Wijker eerder dit jaar maakten. Zij trokken er in het 

voorjaar op uit om Velsense ondernemers in crisistijd te fotograferen. 

Het resultaat is een unieke tijdsbeeld dat wordt gekenmerkt door

leegte door corona. Alle foto’s zijn terug te vinden in het album

Vastgelegd op de Facebookpagina van Puntijmuiden.

COLOFON
Hoofdredactie

Friso Huizinga
citymarketeer@ijmuiden.nl 

Redactie

Wouter Wesseling, Dionne Ruurda, 
Josephine Vollbehr, Ingeborg Baumann 
en Friso Huizinga.

Vormgeving

Ten Media, IJmuiden

Fotografie

Petra Schuster, Mark Sassen, Ron Pichel, 
Reinder Weidijk, Gwendelyn Luijk,
Erik Baalbergen, Ed Geels, Machiel Kraaij
en Fixmedia

Drukwerk

Pantheon Drukkers, Velsen-Noord

Oplage en verspreiding

Dit magazine wordt door vrijwilligers 
van KWF Kankerbestrijding afdeling 
Velsen in een oplage van 30.000 stuks 
huis aan huis verspreid in de gemeente 
Velsen en bij hotels, restaurants en 
bibliotheken in de regio. 

Meedoen of adverteren?

Wil je met jouw organisatie, bedrijf 
of evenement een bijdrage leveren aan 
het .IJmuiden magazine, adverteren 
of extra exemplaren bestellen? Mail dan 
naar info@ijmuiden.nl.

Disclaimer

Dit magazine is een uitgave van
Stichting Citymarketing Velsen, 
Helmstraat 9, 1975 DP IJmuiden. 
Alhoewel dit magazine met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
samengesteld kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Citymarketing 
Velsen bestaat uit Bas Kuntz (voorzitter), 
Henriëtte van Westerhoven (secretaris 
en vice-voorzitter), Tjeerd de Kort 
(penningmeester), Ineke van der Geest, 
Ruud Porck en Jan Hinloopen.

WWW.IJMUIDEN.NL

WWW.IJMUIDENAANZEE.NL
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Deze advertentie is in te leveren 
tijdens de opname van uw woning 

met onze makelaar.

GRATIS 
WAARDEBEPALING 
VAN UW WONING 

Bel of mail ons nu 
voor een afspraak!

HEEFT U VERHUISPLANNEN?

Bij ons kiest u voor de meest
 uitgebreide verkoopcampagne 
van uw woning en complete 
dienstverlening tegen een 

zeer scherpe courtage!

Onze aankoopdienstverlening 
is bewezen succesvol. 

Informeer naar de mogelijkheden.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

www.wado.nl

IJmuiden & Velsen 
Willebrordstraat 80, IJmuiden

0255-519109  |  ijmuiden@wado.nl

Santpoort & Driehuis
Hagelingerweg 59, Santpoort-Noord
023-5394545 | santpoort@wado.nl

Haarlem & Velserbroek
Rijksstraatweg 55, Haarlem

023-5277422 | haarlem@wado.nl


