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Carrière op het water en erna aan de wal, wordt hier vaak voor gekozen? 
Inmiddels hebben steeds meer meiden de stap naar het scheepvaart 
onderwijs gemaakt. Huisvesting IJmuiden wordt intensief gebruikt en in 
Harlingen is er dit jaar zelfs ruim 30% meer interesse in Nova College 
Scheepvaart, dat stemt positief.

ARJAN NIEUWENHUIZEN 
DIRECTEUR SCHEEPVAART BIJ NOVA COLLEGE
‘Jongeren vinden Scheepvaart interessant. 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 SCHEEPVAART
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BEROEPSONDERWIJS
De scholen in Harlingen en IJmuiden bestaan respectievelijk 

203 jaar en 116 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 blijkt onze school een goede 

keuze zijn, omdat je kennis en vaardigheden aanleert waarmee je 

nog alle kanten op kunt. Als je op het vmbo of mavo 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 een stevige basis te geven, waar ze hun hele leven profijt 

van hebben.’

NIEUW: BASISPERIODE MARINE TECHNICUS VOOR 
KONINKLIJKE MARINE
Bij Nova College Scheepvaart IJmuiden en Harlingen kunnen 

studenten na de twee jarige basisperiode van de opleiding 

Maritiem Officier overstappen naar de opleiding Marine 

Technicus bij de Koninklijke Marine. Studenten stromen dan 

drempelloos door in de laatste twee jaar in Den Helder. Tijdens 

een kennismakingsbezoek aan IJmuiden of Harlingen op een 

donderdagmiddag krijg je hierover alle informatie.

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 laten we ook volwassenen 

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.’

STUDENTENHUISVESTING IS DÉ OPLOSSING
ALS DE REISAFSTAND VOOR DE MBO-OPLEIDING
TE GROOT IS
‘Inmiddels hebben we meerdere lichtingen ontvangen in de 

nieuwe studentenhuisvesting die we met begeleiding bieden. 

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.’

NOVA COLLEGE SCHEEPVAART

MEER WETEN? 
Vraag de brochure Scheepvaart aan of kom op

een donderdagmiddag langs in IJmuiden of Harlingen. 

Mail hiervoor naar scheepvaart@novacollege.nl 

of kijk op novacollege.nl/scheepvaart.
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In dit negende Ontdek-magazine lees je wat Velsen allemaal te 
bieden heeft. Natuurlijk richten wij de schijnwerpers op Zeesluis 
IJmuiden, ‘s werelds grootste zeesluis die op 22 januari werd ge-
opend door Koning Willem-Alexander. In samenwerking met  
de Velser Gemeenschap laten we cultuurmakers aan het woord 
over wat hun vereniging of activiteit zo bijzonder maakt. We 
nemen je mee in de wereld van de festivals en dorpsfeesten. 
Vertellen de verhalen over duurzaamheid, innovatie en opleiden. 
We stellen nieuwe ondernemers en inwoners aan je voor en laten 
je kennismaken met lokale producten. En zoals altijd is er ook 
aandacht voor Noordzeevis uit IJmuiden. Want de lekkerste vis 
komt gewoon hier, in IJmuiden, aan land!

Ontdek Velsen is een uitgave van Citymarketing Velsen. De 
bezorging wordt ook deze keer verzorgd door vrijwilligers van 

KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen. Zij verdienen daarmee 
een donatie voor het goede doel. Wie het magazine niet heeft 
ontvangen kan een exemplaar ophalen bij de bibliotheek en bij 
de lokale horeca.

Wil je na het lezen van dit magazine meer weten over wonen, 
werken en recreëren in de gemeente Velsen? Kijk dan op de 
vernieuwde website ijmuiden.nl. Hier vind je informatie over 
het strand, de havens, de duinen en bunkers, de natuur, eten en 
drinken, winkelen en nog veel meer.  Namens de lokale makers 
en het stichtingsbestuur wens ik je een hele fijne zomer toe in 
onze veelzijdige gemeente!

Bas Kuntz 
Voorzitter Citymarketing Velsen

We kunnen weer
De zomer staat voor de deur. En wat voor één! We kunnen weer en dat is te merken ook. De UITagenda op 
ijmuiden.nl staat eindelijk weer vol activiteiten. Na drie jaar kan er weer worden gedanst. Kunnen we weer 
zonder beperkingen uit eten, winkelen, sporten en naar het theater. We staan te popelen erop uit te gaan, 
zeker nu de dagen weer langer worden en de temperatuur oploopt.
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Grootste
zeesluis ter wereld

ligt weer in IJmuiden

BEZOEKEN



De eer van het officiële eerste schip dat door Zeesluis IJmuiden 
gleed viel te beurt aan de Amsterdam van granietimporteur 
Bontrup. Het vaartuig werd na het passeren van de binnen-
deur welkom geheten door een armada aan schepen van 
onder meer het Loodswezen, Port Towage Amsterdam, de 
Kustwacht, Koninklijke Marechaussee, Douane, KNRM, De 
Koperen Ploeg en het Corps van de Vletterlieden. Het publiek 
volgde de officiële opening massaal via TV en internet, maar 
niet op de kade. De coronapandemie maakte dat onmogelijk. 
Daarom wordt de komende weken tijdens de Vissenloop en 
het Havenfestival IJmuiden, twee grote publieksevenementen 
die wel door gaan, volop aandacht besteed aan de opening van 
Zeesluis IJmuiden. De opening is terug te kijken via ijmuiden.
nl/zeesluis.

BELANGRIJK VOOR IJMUIDEN
‘Ik heb niet alleen als wethouder havens, maar ook als gebo-
ren en getogen IJmuidenaar uitgekeken naar de opening van 
Zeesluis IJmuiden’, zegt Jeroen Verwoort. ‘Nergens ter wereld 
vind je een zeesluis van dit formaat. Voor een gemeente is 
dat belangrijk, want hiermee zijn we klaar voor de toekomst.’  
De zeesluis levert een grote bijdrage aan de havenecono-
mie, lokaal, regionaal en nationaal, meent Verwoort. ‘Met 
deze nieuwe sluis kunnen we met het hele Noordzeekanaal- 
gebied verder werken aan de energietransitie, offshore wind,  
de waterstofeconomie en duurzame logistiek.’ Citymarketeer 
Friso Huizinga ziet nog meer pluspunten. ‘Voor toeristen en 
onze eigen inwoners is het al goed toeven in IJmuiden. Met 
Zeesluis IJmuiden hebben we er nog een mooie trekpleister 
bij.’

TOEGANGSPOORT TOT DE WERELD
Dankzij de nieuwe zeesluis blijven het Noordzeekanaal- 
gebied, de havens van Amsterdam en de Europese achter-
landverbindingen de komende honderd jaar goed bereikbaar. 
De investering in deze nieuwe maritieme toegang betekent  
een belangrijke verbetering voor de bereikbaarheid op het 
hoofdvaarwegennet. De goede bereikbaarheid van het Noord- 
zeekanaalgebied via de zeesluis, draagt bij aan belangrijke 
opgaven in de havens, zoals de energietransitie en de omslag 
naar een circulaire economie. Deze kunnen zich met de 
komst van de zeesluis blijven ontwikkelen en uitbreiden en 
zo een aandeel leveren aan de noodzakelijke verduurzaming 
van de economie en samenleving.

GETIJDEONAFHANKELIJK SCHUTTEN
De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit  
1929, die na bijna honderd jaar aan vervanging toe is. Zeesluis 
IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep 
en is daarmee de grootste zeesluis ter wereld. De diepte van  
18 meter maakt het voor schepen mogelijk de zeesluis vanaf 
zeezijde getijdeonafhankelijk te gebruiken en vlot en veilig 
naar de Amsterdamse havenregio te varen. Hierdoor zijn  
de havens 24 uur per dag bereikbaar via de zeetoegang in 
IJmuiden. Het schutten via de nieuwe zeesluis is beter te  
plannen en verloopt efficiënter. Dat maakt de scheepvaart- 
afwikkeling voorspelbaarder en daarmee de dienstverlening 
betrouwbaarder.

ZEESLUIS ALS WATERKERING
De zeesluis torent boven het sluizencomplex IJmuiden uit. 
Reden hiervoor is dat de zeesluis op een waterkerende hoogte 
is gebouwd van 8.85 meter boven NAP. Daarmee is de sluis 
voorbereid op de stijging van de zeespiegel en draagt ook in de 
toekomst bij aan droge voeten in het noordwestelijke deel van 
de Randstad.

SELECTIEVE ONTTREKKING
De maatregel Selectieve Onttrekking is een belangrijk onder-
deel van het project Zeesluis IJmuiden. Via de zeesluis stroomt 
bij het schutten meer zoutwater het Noordzeekanaal in dan 
bij het schutten door de Noordersluis het geval is. Om natuur, 
land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening te bescher-
men tegen verzilting, is een oplossing gevonden in het selectief 
afvoeren van dit zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex 
IJmuiden. Rijkswaterstaat bouwt daarvoor een dam in het 
Binnenspuikanaal, ten noorden van de zeesluis met onderin 
een opening. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater 
wordt uitsluitend het zoute water uit de diepe waterlagen via 
de opening naar zee afgevoerd, waardoor waterkwaliteit in het 
Noordzeekanaal en de gebieden er omheen op peil blijft.

AANLEG DUURDE VIJF JAAR
De aanleg van Zeesluis IJmuiden startte in juli 2016 en werd in 
augustus 2021 afgerond. Een intensieve periode van inventief 
bouwen, waarbij de ruimte beperkt was. Tijdens de bouw kon 
scheepvaart via de bestaande kolken het sluizencomplex blij-
ven passeren. Om overlast op de weg te voorkomen werd al het 
materiaal en materieel over water aangevoerd.

‘Aan alle verkeer bij IJmuiden. De binnendeur van Zeesluis IJmuiden is open!’ Met deze boodschap 
en slechts één muisklik opende Koning Willem-Alexander eind januari de grootste zeesluis ter 
wereld. 
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Vanwege de beperkte ruimte en de naastliggende sluiskolken is er 
vooral trillingsarm gebouwd. Aan de sluis is alles groot. Zo wegen 
de twee operationele deuren en de reservedeur elk 3.000 ton.  
Ze hebben de grootte van een flatgebouw met een afmeting van 
 72 meter lang, 11 meter breed en 24 meter hoog. Voor de aanleg van 
de sluis is 300.000 kubieke meter beton gebruikt voor onder meer 
de wanden, de vloer en de deurkassen. Het beton werd vervaar-
digd door een eigen betoncentrale op het bouwterrein. In totaal is 
er ook nog eens 4.5 miljoen kubieke meter grond afgegraven.

TESTEN EN OEFENEN
Nadat de bouw was afgerond volgde in het najaar van 2021 een  
periode van oefenen en testen van de sluis. Hierin heeft Rijks- 
waterstaat samen met de bedienaars van het Centraal Nautisch  
Beheer, de sleepdiensten, de vletterlieden (zij leggen die schepen 
aan in de sluis), het loodswezen en de hulpdiensten de zeesluis 
getest. Belangrijk onderdeel van het oefenen met de sluis was het 
ervaren van de stromingen in de kolk en de krachten die ontstaan 
op de trossen door de waterstromen als gevolg van de uitwisseling 
van zoet- en zoutwater.

BRENG EEN BEZOEK AAN SHIP
Wil je alles weten over de grootste zeesluis ter wereld? En over  
de rest van het Noordzeekanaalgebied en de havens die achter  
de sluis liggen? Kom dan naar SHIP op het sluizencomplex. Hier 
zijn verschillende tentoonstellingen over het sluizencomplex.  
Bovendien kun je vanaf het dakterras mooi alle bewegingen in en 
rond de sluizen bekijken.

KOOP EEN HERINNERING! 
Geïnspireerd door de wandtegel uit 1930, toen de Noorder- 

sluis werd geopend door Koningin Wilhelmina, heeft  

Citymarketing Velsen | .IJmuiden een unieke herinnering 

laten maken aan de opening van Zeesluis IJmuiden. 

Verschillende ondernemers hebben de tekening van Eric 

J. Coolen gebruikt om leuke souvenirs van te maken.

WWW.IJMUIDEN.NL/ZEESLUIS
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“We stellen bij IJMed alles in het werk voor de beste zorg”, 

vertellen de eigenaren van de fysiotherapiepraktijk, Laura en 

Paul Metselaar. “En voor het beste resultaat is het soms ook 

noodzakelijk samen te werken met andere partners. IJMed 

is bijvoorbeeld samen met het Sportloket van de gemeente 

Velsen GoldenSports gestart, een buitenactiviteit voor ieder-

een van 55+ die het bewegen weer op wil pakken. Tijdens 

de training, die onder leiding staat van een IJMed-fysio- 

therapeut, worden loopoefeningen afgewisseld met balans- 

en krachtoefeningen. GoldenSports is goed voor de conditie, 

zorgt voor verbetering van kracht en balans en is ook nog 

eens heel gezellig.”

“Op het gebied van kinderfysiotherapie werken we sinds  

enige tijd samen met diverse scholen in de gemeente”, gaan 

Laura en Paul verder. “Als kinderen bijvoorbeeld moeite heb-

ben met schrijven, veters strikken of veel knoeien, kunnen  

we via een gesprek, observatie en een schrijfonderzoek naar 

de oorzaak van het probleem zoeken. In overleg met de  

ouders en soms ook de leerkracht van het kind stellen we 

daarna een behandelplan op. Deze vorm van fysiotherapie 

geven we ook op locatie, op school dus. Dat geeft de kinderen 

de kans dit in een vertrouwde omgeving te doen en ze hoe- 

ven hiervoor niet weg van school. Niet voor niets is ons motto 

‘Samen sterk, samen fit!”

ZORGEN DOE JE SAMEN

ADVERTORIAL
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IJMed is een toonaangevende fysiotherapiepraktijk in Velsen met veel specialisaties in huis waaronder kinder- 
fysiotherapie en fysiotherapie voor ouderen. Maar goede zorg leveren, dat doe je niet alleen. IJMed werkt daarom 
nauw samen met huisartsen en specialisten, maar ook met instanties als Sportloket Velsen en diverse scholen. 

WWW.IJMED.NL
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Als wandelliefhebber mag je de zesde editie van Vissenloop niet missen. Ter gelegenheid 
van de opening van Zeesluis IJmuiden lopen de deelnemers vanaf de 10-kilometerafstand 
over de grootste zeesluis ter wereld. Iedereen die meedoet ontvangt een unieke herin- 
nering waarbij de bekende tekening van Eric J. Coolen centraal staat. De opbrengst gaat 
net als ieder jaar naar KWF Kankerbestrijding.

WANDEL MEE TEGEN KANKER

VISSENLOOP OVER
ZEESLUIS IJMUIDEN
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START BIJ TELSTAR
Door de koppeling met de opening Zeesluis IJmuiden, waar  
in januari geen publiek bij aanwezig mocht zijn vanwege de 
coronamaatregelen, hebben verschillende partijen de handen 
ineen geslagen. De Vissenloop werkt samen met Citymarketing 
Velsen en BIZ Centrum IJmuiden om er een uniek wandelfeest 
van te maken. Hierdoor is alles net even anders dan tijdens 
de vijf eerdere edities. Zo vindt de Vissenloop eenmalig plaats 
op zaterdag en wordt er gestart bij het BUKO Stadion in  
Velsen-Zuid. De thuishaven van Telstar is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Hier is ook voldoende parkeergelegenheid 
en is volop ruimte voor het stallen van fietsen. Bovendien ligt het 
finishterrein in het centrum van IJmuiden op loopafstand.

ELEKTRISCHE PONT
Lopers van de 10, 15, 20, 25, 30 of 40 kilometer steken eerst het 
Noordzeekanaal over met de elektrische pont. Aan beide kanten 
van het kanaal geeft het GVB uitleg over de verduurzaming van 
de pontveren. De eerste elektrische pont in het Noordzeekanaal-
gebied vaart in Velsen, maar dat aantal wordt snel uitgebreid.  
Later dit jaar worden de vierde en vijfde energiezuinige pont-
veren in gebruik genomen. Het Sluis Haven Informatiepunt 
(SHIP) is tijdens de Vissenloop geopend voor iedereen die  
meer wil weten over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld.  
Citymarketing zet een groot scherm neer met beelden die  
laten zien hoe veelzijdig de gemeente Velsen is. Onderweg zijn 
drinkplaatsen ingericht en wordt muziek gemaakt.

FEEST IN CENTRUM IJMUIDEN
BIZ Centrum IJmuiden, de grootste winkeliersvereniging in 
Velsen, zorgt op Plein 1945 voor een groots onthaal van de deel-
nemers aan de Vissenloop. Hier staat een podium waar lokale 
muzikanten optreden, staan diverse kramen en delen sponsors 
gebakken vis en haring uit. Op de Lange Nieuwstraat 785 is een 
verkoopexpositie van fotograaf Ed Geels waarvan een deel van 
de opbrengst ook naar KWF gaat.

WWW.VISSENLOOP.NL
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OPBRENGST VOOR KWF 

Fred van Dam, voorzitter van de Vissenlooporganisatie: ‘Meedoen aan de Vissenloop werkt verbindend, is heel 
gezellig en natuurlijk gezond. Bovendien steun je ook nog eens KWF als je meeloopt. Er is nog steeds heel veel 
onderzoek nodig in de strijd tegen kanker. Deze vreselijke ziekte ontwricht je leven. En één op de drie mensen 
krijgt te maken met kanker. Dus samen vechten we tegen kanker, voor het leven. Tijdens de Vissenloop doen we 
dat door te wandelen. Inmiddels is het evenement ook over de gemeentegrenzen bekend. Meer dan de helft van 
de deelnemers komt van buiten Velsen. Het is dus ook een mooie promotie voor onze gemeente!’



TROTS OP CULTUUR 
In Velsen valt veel te doen en te beleven. Ook op het gebied van kunst en cultuur. 

De gemeente telt veel verenigingen met gepassioneerde en enthousiaste vrijwilligers.

Een aantal culturele verenigingen en hun vrijwilligers worden hier uitgelicht.

14

MUZIEKTHEATERGROEP PLUG IN

Plug In is een amateur muziektheatergroep die jaarlijks een zelf 

geproduceerd muziektheaterstuk brengt. Marcel Woning is schrijver-

regisseur van Plug In en maakt van bestaande muzieknummers en een 

zelfgeschreven script een toegankelijk stuk. Marcel: ‘Er zit geen grote 

boodschap in de voorstellingen, we willen een leuke avond bieden met fijne 

muziek en humor. Het is fantastisch om te zien hoe de spelers genieten 

van het samen werken aan een theaterstuk. Samen herinneringen maken. 

Ze stoppen zoveel liefde in de voorstelling. Na de voorstellingen beginnen 

muzikaal leider Ruud Jansen en ik meteen weer aan de volgende te werken. 

We proberen daarbij de spelers in hun kracht te zetten. Plug In heeft een 

heel eigen identiteit en draagt daarmee bij aan de culturele diversiteit in 

Velsen. Helaas zien we op dat vlak, ook door corona, terugloop om ons heen. 

Terwijl Velsenaren, in al hun rauwheid cultureler zijn dan ze zelf beseffen. 

En wat is leuker dan een lokaal avondje uit?’ 

WWW.THEATERGROEPPLUGIN.NL

VELSER GEMEENSCHAP

Culturele Stichting Velser Gemeenschap werd in 1953 opgericht als overkoepelend 

orgaan voor amateurverenigingen. Voorzitter Gert Jan van der Hulst zegt: ‘In die tijd 

kwamen veel mensen naar Velsen omdat daar werk was. Er was nog geen televisie 

en men zocht elkaar op in verenigingen. De Velser Gemeenschap werd opgericht 

om hun belangen te behartigen en dat is nog steeds één van de taken. Ook zijn we 

vraagbaak voor de besturen van die verenigingen. Voor hulp bij subsidie of decorbouw 

bijvoorbeeld. Onder het motto: ‘samen sterk’, zijn we enthousiast netwerker en 

partner van organisaties die iets kunnen betekenen voor het culturele leven in Velsen. 

Ook stimuleren en ondersteunen we events als concerten, exposities en voorstellingen. 

Uniek en iets om trots op te zijn is het Decoratelier waar verenigingen decorstukken, 

podiumdelen en geluidsapparatuur kunnen huren of laten maken. Wist je dat

mensen die cultureel actief zijn ook creatiever kunnen denken? Dat heeft een

 enorm positieve impact op de maatschappij.’ 

WWW.DEVELSERGEMEENSCHAP.NL



STADSSCHOUWBURG VELSEN

Manon Koers is directeur van de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen 

en weet door haar ervaring in en liefde voor de culturele sector precies te 

omschrijven wat het belang van culturele beleving is. ‘In een zaal met een 

divers publiek gezamenlijk een mooie, ontroerende of vrolijke ervaring 

hebben. Dat verbindt. Daarom ook vind ik het zo belangrijk dat we heel 

toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedere Velsenaar. Dat we ook 

jongeren wat te bieden hebben, dat we meegaan in de ontwikkeling van de 

nieuwe makers en met de ontwikkeling van het publiek.’ De sfeer is altijd 

warm en gastvrij. Echt een avond uit waarbij de inrichting en uitstraling 

van het theater, noem het luxe vintage, en de brede programmering zorgen 

voor een fijne ambiance om samen die kippenvelmomenten te beleven 

en nog even na te genieten en te praten in de klassieke en gezellige foyer. 

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is een prachtige sterke troef in het 

theater- én filmaanbod in Velsen en haar regio.

WWW.STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL

SUMMER PARK SESSIONS

Maarten Redeker maakte zich afgelopen jaar hard voor de Velsense cultuursector

en organiseerde de Summer Park Sessions in Velserbeek. Het werd een enorm succes, 

een nieuw cultureel en bijzonder toegankelijk festival was geboren. Veertien heel 

diverse culturele organisaties kregen letterlijk een podium. Niet alleen de toeschouwers 

genoten, de organisaties en verenigingen waren blij hun kunsten weer te kunnen 

vertonen. Dit jaar hebben zich al 46 organisaties ingeschreven, er komt een culturele 

markt en een tweede podium. Inmiddels is de Stichting Hart voor Cultuur opgericht 

en kunnen bedrijven, instanties en particulieren sponsoren en doneren. Maarten 

zegt enthousiast: ‘Overdag zijn alle optredens gratis en voor de avondconcerten met 

professionele artiesten kan een kaartje worden gekocht. Het worden laagdrempelige

en fantastische dagen waar gelijkgestemdheid en ontmoeting de boventoon voeren. 

Kunst en cultuur zijn een uitlaatklep die we niet kunnen missen. Het evenement

is een visitekaartje voor heel Velsen.’ De Summer Park Sessions worden gehouden 

op 9, 10, en 11 september. 

WWW.SUMMERPARKSESSIONS.NL
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www.patrickvankeulen.nl

Lange Nieuwstraat 787-789 | 1971 GG IJmuiden

Tel. (0255) 515 134 | info@vankeulen.nl

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. Bezoek ook eens onze 
nieuwe webshop voor nog meer inspiratie.

VAN ELEGANT 
EN PREPPY
TOT REBELS
EN STOER

zin in een verrassend diner?
ENJOY FOOD VIBES AT CHEF’S!

Geniet van food vibes at Chef’s! Onze smaakvolle gerechten 
zorgen voor een unieke beleving tijdens een avondje uit. We 
geven letterlijk een kijkje in de keuken en de gerechten worden 
door een échte chef geserveerd.

Chef’s! Food & Drinks
Kennemerboulevard 250
1976 EG IJmuiden, 0255 566 999

reserveer direct!



Gezelligheidskoor
FF Anders Velserbroek
FF Anders is een gemengd koor met 56 enthousiaste leden.
Het koor brengt een Nederlands repertoire, maar wel net even
anders. ‘We hebben een dirigent die de arrangementen maakt’, 
begint Ger Pel, secretaris in het bestuur van het koor. ‘En daar is
hij drukdoende mee, want op dit moment werken we hard aan
de vernieuwing van ons repertoire. Zodra het weer mogelijk is
gaan we dit ten gehore brengen in woonzorgcentra, op jaarmarkten 
en korenlinten. Dat is toch waarvoor je oefent. Inmiddels zijn onze 
leden weer allemaal super gemotiveerd, nu er weer meer mogelijk 
is. Het is best even een lastige tijd geweest.’

FF Anders bestaat nu officieel 13 jaar. ‘Onze hoogtepunten zijn toch 
wel twee stijf uitverkochte optredens in Stadsschouwbrug Velsen 
en een klein korenfestival ter ere van ons 10-jarige bestaan. We zien 
dat leden zich bij ons thuis voelen. Dus wil je ook zingen? Kom dan 
eens langs.’

WWW.FFANDERS-VELSERBROEK.NL

Felison Brass Velsen-Noord

Felison Brass is de enige brassband in de gemeente Velsen. 
Het is een orkest dat bestaat uit koperblazers en slagwerkers.
De traditionele brassband is ontstaan rond 1800 in Engeland
rondom de kolenmijnen en de wolindustrie. Later heeft deze 
orkestvorm zich over de wereld verspreid. Zo kent Nederland en 
België ook een rijke brassbandgeschiedenis.‘We hebben een 
uitgebreid muzikaal repertoire’, zegt Ilse de Jong, secretaris bij 
Felison Brass. ‘We spelen filmmuziek, popmuziek, lichte muziek, 
klassieke werken en natuurlijk originele brassbandwerken.
We willen met ons orkest bijdragen aan een muziekcultuur die 
bereikbaar is voor iedereen in deze regio. Daarom verzorgen we 
diverse optredens.’ Felison Brass treedt onder andere op tijdens 
dodenherdenking en de Nederlandse Brassband Kampioen-
schappen. Ook geeft het jaarlijks een kerstconcert. ‘We hebben 
zelfs een apart kerstensemble in Charles Dickensstijl. En we 
hebben ook een kleiner koperensemble dat apart optreedt. 
We kunnen nog best wel leden gebruiken. Dus als iemand een
koperinstrument bespeelt of wil leren bespelen, is hij of zij van
harte welkom.’

WWW.FELISONBRASS.NL
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Popkoor Decibel 
Driehuis
Popkoor Decibel is een gedegen, sociaal koor uit Driehuis. 
‘We zijn de leukste groep zangers en zangeressen uit de omgeving
van Driehuis. Met Aswintha Weidema als onze fantastische 
dirigente’, vertelt Monique van den Haak. ‘We gaan voor kwaliteit 
op een ontspannen manier. We oefenen serieus maar moeten ook 
lachen als het soms even niet lukt. Ons koor zit vol actieve leden 
die midden in het leven staan.’

Het koor bestaat sinds 1988. Ze hebben een leuk repertoire met 
popsongs van Queen tot Rick Astley en van Mister Blue Sky tot 
Creep. ‘We treden een paar keer per jaar op. Voornamelijk in de 
regio. Decibel bestaat uit wel 45 leden en we zingen vijfstemmig. 
Het koor bestaat uit sopranen, mezzo’s, alten, tenoren en bassen. 
Er kunnen nog wel een paar mannen bij. Liefst met een lage stem 
(een bas). Als ons repertoire je ligt, kom dan vrijblijvend een keer 
oefenen op donderdagavond in Driehuis’, eindigt Monique.

WWW.POPKOORDECIBELDRIEHUIS.NL
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IJmuider Harmonie
De IJmuider Harmonie bestaat al meer dan 75 jaar. De muziek-
vereniging is opgericht op 11 september 1945. Op die dag fuseerden
twee verenigingen, Harmonievereeniging Kunst na Arbeid en 
Arbeiders Muziekvereeniging Voorwaarts. De vereniging bestaat 
uit meerdere muzikale onderdelen. Zo zijn er de showband, het 
IJHMusements Orkest, New Harbour Winds, Seabreeze Bigband 
en de Pieten Band. Ook leidt de vereniging nieuwe talenten op en 
proberen ze met het programma Music4U zoveel mogelijk kinderen 
uit de gemeente Velsen te enthousiasmeren voor het leren bespelen 
van een instrument.

‘Op dit moment tellen we 95 leden’, vertelt Alex Ruijgrok, secretaris 
bij de IJmuider Harmonie, enthousiast. ‘Maar er kunnen natuurlijk 
altijd meer leden bij. Dus iedereen die blaasmuziek of slagwerk wil 
spelen is welkom. Ook mensen zonder enige ervaring worden bij ons 
tot een bepaald niveau opgeleid, zodat ze kunnen optreden met één 
van onze orkesten.’

WWW.IJMUIDERHARMONIE.NL



Cultuur in de 
Dorpskerk Santpoort
De Stichting Cultuur in de Dorpskerk is in 2003 haar activiteiten 
gestart met als doel de Dorpskerk te gebruiken voor culturele 
activiteiten ten behoeve van de Santpoortse gemeenschap. ‘In 
2002 is de Dorpskerk grondig verbouwd’, vertelt John Oosterhuis, 
voorzitter van de stichting. ‘Daarna bleek al snel dat de akoestiek 
van de kerk erg geschikt is voor vocale en instrumentale recitals, 
voor koorzang en andere concerten. Bij de start van de culturele 
activiteiten werd met succes geld ingezameld voor de aanschaf 
van een prachtige Kawai-vleugel. Ook beschikt de kerk over een 
prachtig klinkend orgel.’

De stichting organiseert uiteenlopende culturele evenementen: 
klassieke en eigentijdse concerten, literaire avonden, lezingen, 
toneelvoorstellingen en exposities van beeldende kunst. ‘Deze 
uiteenlopende evenementen komen onder andere tot uiting met 
het Dorpsfeestconcert en de jaarlijkse Kunstlijn. We beschikken 
zelfs over een artrail met verlichting om de kunstwerken op te 
hangen’, vertelt John.

WWW.CULTUURINDEDORPSKERK.NL

Shantykoor Nortada 
IJmuiden
Nortada is een shantykoor. ‘We zingen shanties. Dat zijn
liederen over de zee’, vertelt André de Vries, secretaris van Nortada. 
‘Vroeger werden deze liederen gezongen op zeilschepen door de 
zeelieden die met hun werkzaamheden aan boord bezig waren.
De liederen geven bepaalde ritmes aan die het werk ondersteunen. 
Zo waren er liederen voor het lichten van het anker, het hijsen van 
de zeilen en het schrobben van het dek. Daarnaast zongen matro-
zen tijdens hun vrije uurtjes aan boord over de visvangst, 
het nemen van afscheid en vooral over drank en vrouwen.’

Nortada is Portugees voor noorderwind. Het koor dat in 1998 is 
opgericht en onder leiding staat van dirigent Frans Sueters bestaat 
uit 21 zangers, 3 accordeonisten, een trekzakspeler en een slag-
werker. ‘We treden op tijdens Shantyfestivals, Havenfestival 
IJmuiden, Korenlint en in verzorgings- en verpleeghuizen. 
Nieuwe zangers zijn altijd welkom. Bovendien is er ook nog plek 
voor een extra accordeonist’, eindigt André zijn verhaal.

WWW.NORTADA.NL

19



Landgoed Duin & Kruidberg 

Tel: 023-512 18 00 | info@duin-kruidberg.nl | www.duin-kruidberg.nl  @duinkruidberg             @duinkruidberg                  @duinkruidberg

Dé buitenplaats van Amsterdam, vlakbĳ stad, strand, natuur en zee. De ideale uitvalsbasis voor een fĳne
lunch, goed diner óf Sunday Afternoon Tea. Velsen op een andere manier ontdekken?

 Stap dan eens in het droomplaatje van Landgoed Duin & Kruidberg en laat je volledig in de watten leggen. 

S U N D A Y  A F T E R N O O N  T E A
 

Iedere zondag serveren wĳ onze Sunday Afternoon Tea. Genieten in de rĳke historie van Landgoed
Duin & Kruidberg in combinatie met seizoensgebonden gerechten zorgt voor een gezellige

middag. Wĳ zorgen voor een juiste afwisseling tussen zoete en hartige culinaire hoogtepunten in
combinatie met verschillende theesoorten en een bruisend aperitief!

Tĳdens de Sunday Afternoon Tea neemt u, samen met uw gezelschap plaats in ons Restaurant én
geniet u van de gastvrĳheid en culinaire invulling.

 
Aanvang 12:00 | € 42,50 per persoon | iedere zondag | graag vooraf reserveren 

 

ijmuiden



IJmuider Zee- en 
Havenmuseum
Dit verrassend grote museum geeft een beeld van het ontstaan
van IJmuiden en de ontwikkelingen daarna. Een verhaal dat begint 
rond 1865 met het graven van het Noordzeekanaal, de bouw van 
sluizen en pieren en de eerste woningen van IJmuiden. In de vaste 
exposities zijn de ontwikkeling van visserij, berging- en sleepvaart, 
loods- en reddingwezen en industrie te zien. 
De wisseltentoonstellingen zijn ‘De sluizen van IJmuiden’ en 
‘Werken op en aan het Noordzeekanaal’. Voor kinderen zijn er 
vier speurtochten en een uitdagend escapespel (10+). In de nieuwe 
audiotour zijn informatieve en spannende verhalen te horen met 
smartphone en oordopjes of koptelefoon. Elke laatste zaterdag van 
de maand draaien in de motorenhal de grote (scheeps)motoren en 
de miniatuur stoommachines. Het museum is een echt maritiem 
museum voor jong en oud en geopend op woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties en in 
juli en augustus is het museum extra geopend. 

WWW.ZEEHAVENMUSEUM.NL

Toneelgroep
De Veste
Op een gegeven moment heb je een goed idee. Chef Witte, 
oprichter van Toneelvereniging De Veste, had dat ook. In dit 
geval was dat in 1998 op een mooie lentedag in mei. ‘Hij wilde 
een toneelvereniging oprichten’, zegt Anne de Graaf, secretaris 
van De Veste. ‘We zijn nu 25 jaar verder, maar leden van het eerste 
uur zijn er nog steeds bij. We zijn een enthousiaste groep. De 
vereniging is echt een warm bad, met momenteel 11 leden, van 
puber tot hoogbejaard. Ieder jaar voeren we een stuk op waar we 
flink voor hebben geoefend.’

‘We zijn altijd op zoek naar leden. Voor op de planken of voor 
achter de schermen. En heb je geen ervaring om toneel te spelen? 
Dan is dat geen drama. Nieuwsgierig? Kom dan op de koffie op 
één van de oefenavonden. We oefenen op donderdagavond in de 
Hofstede in Velserbroek’, vertelt Anne.

WWW.TONEELGROEPDEVESTE.NL
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Het gaat Havenfestival 
IJmuiden voor de wind

Het Havenfestival IJmuiden vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juni. Twee dagen lang 
staat de Trawlerkade volledig in het teken van de havens, de visserij en kunst en cultuur. Neem 
deze dagen een kijkje op de vele schepen die aan de kade liggen, geniet van lokaal en professioneel 
entertainment, laat je verrassen door kunst, maak een rondvaart met één van de nautische dienst-
verleners en geniet van Noordzeevis uit IJmuiden.

23

Havenfestival IJmuiden is hét podium van onze regio voor de 
scheepvaart, visserij, industrie en lokale kunst en cultuur. Tradi-
tioneel trekt het evenement over twee dagen gemiddeld 25.000 
bezoekers uit de regio en ver daarbuiten. Een familie-evenement 
waar voor iedereen iets te zien én te doen is. Een plek waar je 
de veelzijdigheid van onze regio kunt ontdekken, proeven en  
beleven. Waar deuren opengaan die normaal gesloten blijven. Er 
is een markt en er worden podia gevuld met alleen maar lokale 
talenten. Het Havenfestival is hét visitekaartje van IJmuiden en 
de gemeente Velsen.

IJMUIDEN VOOR DE WIND
De organisatie blaast het festival nieuw leven in, want ondanks  
een periode waar niets bij het oude bleef, gaat het gaat goed met de  
lokale bedrijvigheid en de cultuursector in Velsen. Nieuwe indus- 
trie vestigt zich in de gemeente en nieuwe culturele initiatieven 
worden opgestart. Het gaat IJmuiden voor de wind. Dit is dan  
ook het thema van deze editie van het festival. Mede omdat wind-
energie een belangrijke rol speelt in IJmuiden.

PROGRAMMA 
Op de Trawlerkade zijn pleinen ingericht met ieder een ande-
re insteek. Op het cultuurplein is een podium met een lokale  
programmering van muziekscholen, dansgezelschappen en  
andere verenigingen. Op het Techportplein zijn demonstraties, 
workshops en simulaties. Dit plein staat in het teken van ontdek-
ken van techniek. In samenwerking met de Stichting Noordzeevis 
uit IJmuiden is er een visplein. Een verse vismarkt, diverse vis- 
kramen met gebakken vis en andere visgerechten, een plek voor 
kookworkshops en een vistafel waarbij allerlei soorten vissen te 

bewonderen zijn. De Koninklijke Nederlandse Reddings Maat-
schappij (KNRM) stelt tijdens het festival haar gebouw open voor 
publiek, verzorgt rondvaarten en een aantal andere kleine activi-
teiten, zoals films en demonstraties. Ook komt er een kunst- en 
cultuurplein. Hier is een overdekt podium met voorstellingen en 
kun je een markt bezoeken waar lokale musea zich presenteren. 

NAUTISCH
Op het Havenfestival kunnen de schepen natuurlijk niet ontbre-
ken. De kade ligt het hele weekend vol met verschillende soorten 
schepen. Kom vooral langs om deze indrukwekkende schepen van 
dichtbij te bekijken en neem een kijkje op de replica van het schip 
van Willem Barentsz, de Witte Swaen en het prachtige tallship de 
Morgenster. 

WWW.HAVENFESTIVALIJMUIDEN.NL



Vlak voor het buitensportseizoen losbarst, wordt er op het mountainbikeparcours in Spaarnwoude hard gewerkt 
door vrijwilligers. Verenigd zijn ze als MTB Spaarnwoude, een club die zich al meer dan 20 jaar ontfermt over het 
parcours in het recreatiegebied in Velsen.

Voor en door 
mountainbikers

24
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JONGE SPORT
Paden vrijmaken, granulaat storten, een goede flow aanbrengen,  
nieuwe stukken toevoegen aan de route: de mountainbikers  
draaien hun hand er niet voor om. ‘Als je wilt mountainbiken, 
moet je veel zelf doen’, vertelt Daan Handgraaf, die bij MTB 
Spaarnwoude verantwoordelijk voor het onderhoud van de trail 
is. De vereniging werd ruim 20 jaar geleden opgericht. ‘Daarmee 
lieten we aan het recreatieschap, de gemeente en andere betrok-
ken partijen zien dat we het serieus namen’, zegt Daan hierover. 
‘Er was een visie voor de lange termijn.’ De mountainbikers  
waren één van de laatste gebruikers die na bijvoorbeeld wan-
delaars en ruiters gebruik van de natuur gingen maken. Wat  
dat betreft is mountainbiken een jonge sport volgens voorzitter 
Wouter van Woensel. ‘En een sterk groeiende sport, dus je moet 
wel kijken waar je heengaat met al die mountainbikers’, vertelt 
hij. Spaarnwoude is daarvoor een geschikte locatie - dat zagen 
ook andere partijen in. Met het eigen spaarpotje en financiële 
steun van MTB-Noordwest, de gemeente, het recreatieschap en 
het Schipholfonds kan er sinds vorig jaar flink in het parcours 
worden geïnvesteerd. 

1.700 VRIJWILLIGERSUREN VOOR 5 KM
Net zo belangrijk als de financiële middelen zijn voor MTB 
Spaarnwoude de vele vrijwilligers. Volgens Wouter zaten er in 
de winter van 2020/2021 al ruim 1.700 vrijwilligersuren in het  
verduurzamen van 5 kilometer MTB-trail. ‘Het is specialistisch 
werk. Dat is kostbaar, te kostbaar om als vereniging allemaal uit 
te besteden’, vertelt Daan en voegt eraan toe: ‘En wie weet er nu 
beter wat er gedaan moet worden dan de mountainbiker zelf?’ 
En dus is het aan het einde van de winter elke zaterdag flink aan-
poten om het parcours netjes te krijgen. Op een frisse februari- 
ochtend verduurzaamt een klein groepje mountainbikers het 
parcours met granulaat. Twee mannen scheppen de korrels in 
een kruiwagen, die vervolgens naar het slingerende pad in het 
bos wordt gebracht. Een van hen is er bijna elke zaterdag bij, de 
ander is vandaag voor het eerst. Beide mountainbiken hier graag 
zelf en besloten daarom een handje te helpen: ‘Het is tenslotte 
allemaal gratis te gebruiken.’ 

COMPACT EN SPECTACULAIR
Het resultaat van het harde werken is een compacte, maar tech-
nisch interessante trail. ‘Het grote rondje is bijna 8 kilometer’, 
vertelt Daan. ‘In combinatie met een flink aantal hoogtemeters 
maakt dat de route in Spaarnwoude best zwaar en spectaculair.’ 
Er is ook een korter, minder inspannend rondje. Niet voor niets 
komen zowel beginnende als doorgewinterde mountainbikers 
van heinde en verre om zich in Spaarnwoude uit te leven. En 
als alle mountainbikers een klein steentje bijdragen door een 
lidmaatschap, donatie of klusochtend, blijft Spaarnwoude het 
mountainbikeparadijs dat het nu is.

WWW.MTB-SPAARNWOUDE.NL



Wat is er nu leuker dan varen met een boot!

RONDVAARTEN - HAVENS  -  NOORDZEE
  WINDMOLENPARK

WATERTAXI - IJMUIDEN-WIJK AAN ZEE
  SLUIZENCOMPLEX

VAARTOCHTEN - ARRANGEMENTEN 

PUBLIEKSDAGEN - FORTEILAND IJMUIDEN

Tickets via:  www.ijmuidenserondvaart.nl
T. 0255 - 511 676  •  info@ijmuidenserondvaart.nl

• De grootste zeesluis ter wereld
 en de in aanbouw zijnde
 zoutwaterkering bekijken

• het zeegat uit richting de
 windmolenparken

• over het Noordzeekanaal naar
 onze hoofdstad

U kunt zich ook laten afzetten bij
een van de Noordzeestranden en/of 
bij het Sluis Haven Informatie Punt 
voor een boeiende rondleiding.

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.
In juli en augustus extra geopend.

HAVENMUSEUM

IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM

Openingstijden:

ZHM
EEN 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: ‘werken op en aan
  het Noordzeekanaal’ en ‘sluizen en
  pieren van IJmuiden’

CHECK WEBSITE OVER OPENING EN VOORWAARDEN MUSEUMBEZOEK 

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

Met onze winkel én 

fabriek is dat geen

punt IJmuiden

Ingesmeerd de
zomer in



OP NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL
VOETBALSTADION
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‘Ons doel? We willen dat het BUKO Stadion binnen tien jaar energieneutraal is’, zegt Steef Hammerstein, 
penningmeester van de Stichting De Groene Leeuwen. ‘En daar werken we sinds 2018 hard aan. In dat jaar 
is deze stichting opgericht. Het betekent dat we van het gas af willen en op heel veel vlakken op basis van 
groene energie willen opereren.’

Het bestuur van De Groene Leeuwen wordt verder gecomplemen-
teerd door voorzitter Michael van Praag en secretaris Ton Geuse-
broek. Inmiddels is de stichting bezig met de uitvoer van meerdere 
duurzame initiatieven. Zoals zonnepanelen op het dak van het 
stadion, laadpalen voor elektrische auto’s, LED-verlichting op 
het veld, een luchtfilteringssysteem in de kleedkamers en het 
rubber van het hoofdveld is vervangen door kurk, dat een 100% 
natuurproduct is. 

Steef: ‘In 2018 zijn we begonnen met het idee om zonnepanelen 
op de tribunedaken te leggen. 1.200m2 aan zonnestroom! We 
wilden niet dat Telstar financiële risico’s zou lopen, dus hebben 
we een aparte stichting opgericht. We hebben al veel stappen 
gezet. Ook worden we bij ieder initiatief om advies gevraagd, 
zodat de plannen vanuit een duurzaamheidsgedachte worden 
opgepakt en uitgevoerd. En niet alleen Telstar heeft hier baat 
bij. Ook gasten van Stadsschouwburg Velsen kunnen hun auto 
opladen terwijl zij bij een voorstelling zitten. Zo kunnen ook zij 
weer naar huis met een volle accu.’

WWW.SCTELSTAR.NL > MAATSCHAPPELIJK
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Iedereen in Velsen kent de blauwe gebouwen van Crown Van Gelder. De papierfabriek in 
Velsen-Noord bestaat 125 jaar en is daarmee het oudste bedrijf aan het Noordzeekanaal. 
Zo’n 240 medewerkers maken er papierspecialiteiten voor de West-Europese markt. Om zo 
lang mee te draaien en relevant te blijven wordt er volop geïnvesteerd in innovatie.

WERKEN

DUURZAAM VERPAKKINGSMATERIAAL

PAPIER VAN 
BIETENPULP



Binnenin de fabriekshal wordt meteen duidelijk dat er wordt 
gewerkt met de nieuwste technieken. Het papier schiet uit de 
droogpartij en wikkelt zich in razend tempo om lange cilinders. 
‘De grootste rollen zijn bijna vijf meter breed en er zit vijftig 
kilometer papier op. Elke drie kwartier is er weer eentje klaar,’ 
vertelt algemeen directeur Miklas Dronkers.

Daarna wordt het papier in smalle stroken gesneden en tot 
rollen gewikkeld, die vervolgens door robotarmen met grote 
grijpers automatisch worden ingepakt en met robotheftrucks 
naar hun plek gereden. Dronkers staat stil bij een hoge stapel 
met papierrollen. Op de etiketten staat Crown Native. Dit is de 
belangrijkste recente innovatie van het bedrijf.

‘Crown Native bestaat voor twintig procent uit bietenpulp; een 
echte kampioen als het om vezels gaat. De bietenpulp is een 
reststroom van het productieproces voor suiker. Het is een lokale 
grondstof en ook nog eens volop beschikbaar. Veel van het hout 
dat we gebruiken komt uit Zuid-Amerika, Scandinavië of Spanje. 
De bietenresten komen gewoon uit Nederland. We krijgen het 
binnen als droge vezel die we direct kunnen gebruiken, het heeft 
geen chemische bewerking nodig. Daarnaast voegt de bietenvezel 
sterkte toe aan het papier en is het op grote schaal industrieel 
toepasbaar. Op die manier kun je als bedrijf je milieubelasting 
enorm verkleinen.

Omdat ons papier sterk, goed bedrukbaar en voedselveilig moet 
zijn gebruiken wij alleen verse vezels waarvan we de herkomst 
kennen. Maar daarna wordt ons papier nog vele malen gerecycled. 
Juist omdat wij helemaal aan het begin van de cyclus staan 
hebben we lang nagedacht hoe wij daar een duurzaamheidsslag 
kunnen maken. Met de bietenpulp is dat goed gelukt.’

Dronkers onderbreekt zijn verhaal en duikt een kastje in. Even 
later zet hij twee pakken kristalsuiker op tafel. ‘Kijk, deze suiker 
heeft iedereen in de keuken staan. Die suiker is gemaakt van 
bieten waarvan wij de restpulp hebben gebruikt om papier te 
maken en van dat papier is vervolgens de verpakking voor deze 
suiker gemaakt.’ En zo is de cirkel perfect rond. Omdat steeds 
meer bedrijven hun plastic verpakkingen vervangen door 
papier ziet Dronkers de vraag naar Crown Native groeien. ‘Veel 
multinationals hebben ambitieuze milieudoelstellingen en met 
een duurzame verpakking maak je impact. We hopen in de 
toekomst dan ook veel meer klanten te krijgen die tegelijk onze 
leverancier van alternatieve vezels zijn.’

WWW.CVG.NL
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BEZOEKEN
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De naam Oer-IJ spreekt tot de verbeelding. Deze meest noordelijke tak van de Rijn stroomde ooit 
vanuit Amsterdam via Velsen naar de kust bij Castricum. Aan de oevers vestigden zich de Romeinen 
en zij bouwden er twee havenforten. De rivier verdween, de Romeinen ook. Subtiele sporen in het 
landschap en schatten in de bodem bleven achter. Je moet het weten en goed kijken, dan zie je het. 
Stichting Oer-IJ helpt geïnteresseerden daarbij een handje. 

OP ZOEK NAAR HET

OER-IJ en
de ROMEINEN
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DE ROMEINEN IN VELSEN
In het najaar van 2021 werd door nieuw onderzoek duidelijk 
dat de Romeinse nederzettingen veel groter waren dan eerder 
werd gedacht. Het was geen castellum van een hectare, maar 
een castra van ruim 11 hectare, waar duizenden soldaten werden 
geherbergd. Wandel je door Spaarnwoude of rijd je door de 
Velsertunnel, ga je dwars door de Romeinse historie heen. Zonder 
het te merken, want bijna alles bevindt zich onder de grond. 
‘Volgens het verdrag van Malta moeten archeologische vondsten 
zoveel mogelijk in de bodem blijven’, legt Hans Romeyn uit. Zijn 
functie bij de stichting beschrijft hij als oliemannetje: de juiste 
mensen bij elkaar brengen zodat ideeën bedacht en uitgevoerd 
worden. Zijn eigen interesse voor historie werd gewekt door een 
bevlogen geschiedenisleraar op de middelbare school. Toen hij 
de vraag kreeg om mee te denken over het zichtbaar maken van 
de Romeinse forten in Velsen, hoefde hij niet lang na te denken. 
‘Mijn naam heb ik al mee’, lacht Hans Romeyn. 

BEKEND MAAKT BEMIND
De uitdaging is om iets zichtbaar te maken wat grotendeels in 
de bodem ligt of verdwenen is. Om de ogen te openen voor het 
historische landschap en het erfgoed, zoekt Stichting Oer-IJ 
naar mogelijkheden om het groen en het erfgoed in het gebied 
te beschermen en op een positieve manier te ontwikkelen. 
Daarvoor is het belangrijk dat mensen de omgeving op waarde 
schatten. ‘Als je de historie kent, wordt je gemeente mooier’, aldus 
Hans Romeyn. Aan plannen om de zichtbaarheid en bekendheid 
te vergroten, wordt op dit moment hard gewerkt. 

FIETSEN LANGS HET OER-IJ
De Stichting Oer-IJ heeft Romeinendeskundige Arjen Bosman 
een ontwerp laten maken voor een markering van de locatie van 
de Romeinse forten en er is een Romeinenwandelroute in de 
maak. Maar je kunt ook nu al dingen doen, zoals een excursie 
met een Oer-IJ-gids of fietsen op de 115 kilometer lange route 
‘Langs de oevers van het Oer-IJ’. Onderweg zul je kronkelende 
sloten en subtiele hoogteverschillen zien. Ook de bebouwing 
laat het verloop van de rivier zien: de lintbebouwing, kerken, 
buitenplaatsen, boerderijen en wegen werden op de hogere, 
droge delen dicht bij de rivier aangelegd. Om je ogen voor deze 
details te openen, heeft Stichting Oer-IJ vier informatiepanelen 
langs de route geplaats en bovendien een routeboekje en een 
podcast uitgebracht. Dit maakt het net iets makkelijker om 
je voor te stellen hoe het hier vroeger uit moet hebben gezien. 
En als je je ogen sluit, hoor je bijna het Oer-IJ stromen en de 
Romeinen struinen. 

WWW.OERIJ.EU
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‘Als je alles wat
rijdt, vliegt of vaart
leuk vindt moet je
echt hier wezen.’

Myron van Kampen (16)

‘Je kunt op deze
school iets doen wat je
écht leuk vindt, je kunt
je droom waarmaken
en later werken in het

vak dat jij wilt.’

Stijn Datema (16)



Vakmensen bepalen 
onze toekomst
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‘Slimme kinderen kiezen voor techniek!’ is de slogan van het Technisch College Velsen en het Maritiem 
College IJmuiden, die samen één school vormen. Bijna nergens in Nederland wordt zo’n enorm breed 
en praktisch scala aan techniekopleidingen geboden. Techniek heeft de toekomst, onze economie 
staat of valt met het aanbod van goede vakmensen en dat zal alleen maar gaan toenemen. Velsen 
is heel trots op het Technisch College dat elk jaar weer zo veel gemotiveerde en op de toekomst 
voorbereide jongeren levert. Daarbij is het ook een heel fijne school. En om dat te laten zien laten we 
twee van die leerlingen zelf aan het woord. 

Stijn Datema zit in het vierde, en dus eindexamenjaar, van het 
Maritiem College en Myron van Kampen doet dit jaar eindexamen 
voor het Technisch College. Beide mannen vertellen eerlijk en 
onvoorbereid hoe ze hun jaren op deze school ondergaan. Ze 
blijken niet om te kopen, ook niet met de blikjes frisdrank die 
Frank Out, directeur TCV / MCIJ, ze aanbiedt tijdens het gesprek. 

HELEMAAL KLAARGESTOOMD
Toen Stijn met schepen, en dan vooral jachten, in aanraking kwam 
dacht hij meteen: ‘Dit is wat ik wil! Dat gevoel dat iets wat jij hebt 
mee helpen maken de hele wereld over vaart.’ Hij koos dus voor 
scheeps- en jachtbouw en loopt inmiddels stage bij bedrijfsschool 
Feadship. ‘Ik heb echt het gevoel dat ik er klaar voor ben. Ik zit 
al bij het bedrijf waar ik mijn (MBO) vervolgopleiding ga doen 
en krijg telkens van mijn mentor te horen dat ik het goed doe. 
Ik heb het hier altijd leuk gehad, rustige sfeer, fijne begeleiding. 
Natuurlijk komen de zenuwen nu opzetten maar ik ben helemaal 
klaargestoomd.’

PASSIE GEVONDEN
Myron stroomde in op het TCV in het tweede jaar en was meteen 
op zijn plek. ‘Sleutelen aan auto’s, sowieso lachen toch?’ Zijn beste 
vak is dan ook mobiliteit &transport. Exacte vakken, verplicht 
bij Techniek, zijn niet zijn sterkste punt maar hij vindt dat hij 
prima wordt begeleid. Hij werkt in de vakanties bij hetzelfde 
autoherstelbedrijf waar hij stage loopt en heeft daar een eigen 
brug en werkplek. ‘Ik ontpop me als Teslaspecialist, geef me een 
sleutel 10 en een ratelset en met mijn ogen dicht haal ik hem uit 
elkaar.’ Out: ‘Hopelijk ook weer in elkaar?’ ‘Tuurlijk, maar dat 
duurt wat langer.’ Daarna gaat het gesprek heel lang over auto’s 
en schepen. Deze jongens weten wat ze willen en gaan daar met 
vlag en wimpel in slagen. 

Ruud Porck, Landelijk ondersteuner Sterk Techniekonderwijs 

en oud-directeur: ‘Het Technisch College is het voorportaal

voor toekomstbestendig beroepsonderwijs, we moeten zuinig 

zijn op de praktische leerstijl van deze leerlingen.’



Uw eigen zoutkamer thuis
Circa 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een longaandoening (bron: het Longfonds) De meest 
voorkomende is astma, daarna volgen COPD, taaislijmziekte en diverse andere longaandoeningen. 
Leo Huibers, eigenaar en oprichter van Maytec Nederland had van kinds af aan astma,besloot zich 

niet bij de diagnose en zijn ademhalingsklachten neer te leggen, maar zocht naar een oplossing.

Na dertig jaar productontwikkeling 
en diverse prototypes, startte Leo in 
2007 zijn bedrijf in halo-thuistherapie 
en levert hij nu aan consumenten 
in bijvoorbeeld Duitsland, België en 
Frankrijk. De mineralen die in de 
zoutkristallen zitten en een bacterie-
dodende werking hebben, richten 
zich op de beschadigde oneffen-
heden in de longen. Ontstekingen 
verdwijnen en het oppervlak wordt 
gladder, waardoor ademhalen 
makke   lijker gaat. Ook voor huid-
problemen, zoals eczeem, psoriasis 
en acne is bewezen dat zouttherapie 
tot verbetering leidt.’ 

Uw zoutkamer aan huis
Op diverse plaatsen zijn de afgelopen 
jaren zoutkamers gebouwd. Ruimtes, 
waar men met long- en huidproblemen 
terecht kan. Meerdere mensen in een 
ruimte, er moet een afspraak gemaakt 
worden: met de halo thuistherapie 
van Maytec kunt u simpelweg uw 
eigen hygiënische, natuurzuivere en 
betaalbare zoutkamer thuis maken. 
Het WHR- systeem is toepasbaar in 
natte ruimtes, de WOLLY  in droge, 
zoals uw slaapkamer of kantoor. 
Werken of slapen, terwijl uw long- of 
huidklachten worden aangepakt. 
Kan het simpeler?

Niet alleen voor mensen
Ook bij paarden kan de halotherapie 
van Maytec effectief ingezet worden 
bij bijvoorbeeld luchtwegklachten, 
hooikoorts, eczeem, wondjes, schurft 
en meer. Maak van de paardenbox 
eenvoudig een zoutkamer op maat 
en u zult de algehele gezondheid en 
sportprestaties van uw paard ziender-
ogen zien verbeteren. 

Wees niet benauwd
Heeft u luchtweg- of huidproblemen en bent u 
op zoek naar een oplossing? Woont u in een  
(industrieel) gebied waar de luchtkwaliteit ernstig te wensen 
over laat en leidt dit tot klachten? Zoek niet langer. De halogeneratoren 
van Maytec Nederland kunnen de oorzaak van uw probleem niet 
verhelpen. Maar de gevolgen wel!

In vrijwel alle gevallen leidt dit tot een verbetering van uw longkwaliteit 
en wellicht een afname van uw medicijngebruik. Maytec Nederland 
adviseert en begeleidt u persoonlijk. De generatoren zijn gebruiks-
vriendelijk (plug-and-play), veilig, en multi-inzet baar. ‘Ik wil mensen 
en dieren met long- en huidproblemen helpen. Dat is mijn missie’, 
aldus Leo.

Maytec Nederland | Horalaan 177 | 6721 KM Bennekom | T. (0318) 635 062
M. (06) 30 10 03 83 | info@maytecnederland.nl | www.maytecnederland.nl

Wist u dat u  
de WOLLY  

een maand op 
proef kunt 

uitproberen door 
deze te huren?



Noordzeevis uit IJmuiden:
lekker, lokaal en gezond

noordzeevisuit-ijmuiden.nl
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Mark Denys, voorzitter Techport, Florus Roelofsen, voorzitter College van Bestuur ROC Nova College,
Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen, Ilse Zaal, gedeputeerde Provincie Noord-Holland en 

Hans van den Berg, directeur Tata Steel geven samen met Spot de Robot van Techporbedrijf Sorama
het startsein voor het Techport Innovation Centre.



VELSEN KRIJGT FYSIEKE PLEK
VOOR DE NEDERLANDSE 

MAAKINDUSTRIE OM TE INNOVEREN
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Op dinsdag 8 maart hebben Hans van den Berg, directeur Tata Steel, Florus Roelofsen, voorzitter College 
van Bestuur Nova College, Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen, Ilse Zaal, gedeputeerde Provincie 
Noord-Holland en Mark Denys, voorzitter Techport samen met Spot de Robot het Techport Innovation Centre 
gelanceerd. Deze fysieke locatie is vanaf 2023 dé plek voor innovaties in de Nederlandse maakindustrie. 

De maakindustrie staat voor een grote uitdaging. Het moet 
schoner gaan produceren. Dit is ook meteen een enorme kans. 
De maak- en onderhoudsindustrie heeft namelijk de kennis en 
expertise om nieuwe technologieën en productiemethodes, die 
nodig zijn voor de energietransitie, zelf te ontwikkelen. En door 
de inzet van digitalisering kan de maakindustrie ook slimmer en 
efficiënter produceren. Dit vraagt wel om creatief innovatiever-
mogen. Daarnaast is geen enkel bedrijf groot of sterk genoeg om 
alleen te innoveren.

Alleen door samenwerking met andere bedrijven en het onder-
wijs is het mogelijk om de stap richting een slimmere, efficiën-
tere en schonere industrie te zetten. Om het innovatievermogen 
te faciliteren en aan te jagen opent Techport in 2023 daarom een 
fysieke locatie op Rooswijkweg 61 in Velsen-Noord: het Techport 
Innovation Centre. Hiermee wordt een aantrekkelijke plek in 
Velsen gecreëerd om te studeren, te werken, te ondernemen en 
te innoveren. Een plek voor bedrijven en scholen uit de IJmond, 
maar ook daarbuiten, om samen te werken aan een duurzame en 
digitale maak- en onderhoudsindustrie. 

MEER DAN EEN GEBOUW ALLEEN
Het Techport Innovation Centre is meer dan alleen een gebouw. 
Hier werken innovatieteams aan concrete oplossingen. Deze in-
novatieteams bestaan uit studenten, onderzoekers, ondernemers 
en docenten. De teams werken in een afgebakende periode van  
3 tot 36 maanden actief aan een nieuw product of dienst, aan een 

procesoptimalisatie of een energiezuinige toepassing. De inno-
vatieteams krijgen hierbij ondersteuning vanuit het Techport 
Innovation Centre. Ook is er een fonds beschikbaar waar de  
innovatieteams gebruik van kunnen maken. Dit fonds is bedoeld 
voor de aanschaf van proefinstallaties en projectgerelateerde 
hard- en software.

TECHPORT
Techport zet zich in voor de toekomst van de maak- en onder-
houdsindustrie. Een krachtig netwerk van meer dan 70 bedrij-
ven, scholen, kennisinstellingen en regionale overheden. Samen 
werken zij aan innovatie, voldoende goed opgeleid techniek- 
talent en uitdagend techniekonderwijs. Sinds de start in 2013 heb-
ben ze tienduizenden jongeren geïnspireerd voor technologie,  
zijn de techniekopleidingen in de IJmond vernieuwd en verrijkt 
en sluiten ze beter aan op de praktijk. Ze hebben bijscholings- 
programma’s opgezet voor de onderhoudsmonteur van de toe-
komst, hebben tientallen mkb-bedrijven hun innovatie laten ver-
snellen en zijn er nieuwe innovatieve bedrijven actief geworden 
in onze regio.

Het Techport Innovation Centre wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Techport Innovatiepartners Tata Steel, Nova College, 
Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Crown van Gelder, 
gemeente Heemskerk, gemeente Beverwijk en Rabobank.

WWW.TECHPORT.NL/INNOVATIEMAKERS



PAREL VAN VELSEN
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Deze zomer opent Saffier Yachts een nieuwe locatie aan de Strandweg in 

IJmuiden. Het indrukwekkende pand is het resultaat van de zeilpassie en 

ondernemingsgeest van de familie Hennevanger. De ontstaansgeschiedenis 

van hun bedrijf leest als een waar avonturenverhaal.

SAFFIER YACHTS

Zeiljachten van 
wereldklasse
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‘Mijn broer Dean en ik zijn geboren in Australië. Onze vader  
Richard had daar een werf,’ begint Dennis Hennevanger. ‘En 
onze vader had altijd één grote droom; met het gezin rond de  
wereld zeilen. Toen ik zeven was voegde hij daad bij woord. 
Acht jaar lang hebben we de zeeën bevaren. Tegen de tijd dat ik  
een opleiding moest kiezen vestigden we ons in IJmuiden. Hij 
startte een kleine werf voor onderhoud aan visserijschepen.  
Toen Marina Seaport werd aangelegd was dat voor mijn vader 
aanleiding om een eigen zeiljacht te bouwen. Het werd een mooie 
boot en ik stelde voor om ermee naar de botententoonstelling 
Hiswa te gaan. Daar trok het jacht veel bekijks en voor we het 
wisten waren er meerdere exemplaren verkocht. Zo verschoof  
de focus van visserijschepen naar pleziervaart.

In 2000 namen Dean en ik het bedrijf over en zijn we werk gaan 
maken van het merk Saffier Yachts. De grote doorbraak kwam 
toen we genomineerd werden voor de prestigieuze titel European 
Yacht of the Year. De prijsuitreiking was tijdens de botenshow in 
Düsseldorf en leek wel op het Oscargala. We werden uitgeroepen 
tot winnaar en toen stond ik daar, in mijn gewone kleding zonder 
speech! Bij thuiskomst ontplofte de mailbox en zo werd de weg 
naar de internationale markt geopend.’

Saffier Yachts onderscheidde zich met de prijswinnende boot van 
alles wat er tot dan toe op de markt was. ‘We wilden het zeilen 
toegankelijker maken en onze jachten zijn zo gebouwd dat ze heel 
snel zijn, maar ook makkelijk te besturen. Klanten vergelijken ze 
ook wel met Porsches en Ferrari’s; sportief en goed te hanteren.’ 
En net dat als sportieve wagens vermogende klanten trekken, 
doen de boten van Saffier dat ook. ‘Omdat we vlak bij Schiphol 
zitten vinden klanten het leuk om over te vliegen voor een proef-
vaart. Er zijn dus al heel wat beroemde mensen door dit straatje 
gereden,’ lacht Dennis.

Het straatje waar hij op doelt is de Rondweg, sinds jaar en dag het 
vestigingsadres van Saffier Yachts. Verspreid over twee loodsen 
werkt een team van vakmensen met de hand aan meerdere boten 
tegelijk. Wegens ruimtegebrek wordt op een steenworp afstand 
nog meer bedrijfsruimte gehuurd. Na dertig jaar is Saffier Yachts 
uit haar jasje gegroeid en de verhuizing komt dan ook als geroepen. 
‘Op de Strandweg hebben we straks alles wat we nodig hebben  
op één plek. Een mooie showroom, grote werkplaats en zelfs een 
waterbassin binnenshuis om onze boten in te testen!’

WWW.SAFFIERYACHTS.COM
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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

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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Meer info:
ijmuiden.nl/rauwaanzee

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

Strandpaviljoens / Beach clubs 
/  Strandpavillons

1 Timboektoe
2 Aloha
3 Zuidpier
4 Zilt aan Zee
5 Noordzee
6 Zeezicht
7 Beach Inn

Sport en Recreatie / Sports & 
recreation / Sport & Erholung 

8 De HangOut
9 Strandfabriek
10   Ozlines Surf & Watersporten
11 Surfcats
12    Makai Beach (Kitesurf - 

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

activiteitenpaviljoen Nova Zembla
15   Zwembad De Heerenduinen
16   Skibaan SnowWorld
17 MTB Parcours (volwassenen + kinderen)
18   Klimmuur
19   Action Planet Spaarnwoude
20 De Watergeus
21   Recreatieschap Spaarnwoude
22   Outstanding Events
23   Seaside Sports
24   Paintball Spaarnwoude
25 Golfb aan Spaarnwoude
26   Sportvisserij IJmuiden
27   ProRib Events
28 Hightide Surfshop
29 Hightide Surf & Food
30 KZVV
31 Eventmaker
32 Apex Adventures
33   Buko Stadion

Bezienswaardigheden & 
attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten 
& Attraktionen
34   Noordpier 
35   Zuidpier 
36   Uitzichtpunt Kop van de Haven, 

Vissersmonument
37   Uitzichtpunt Strand Noordpier
38 Forteiland IJmuiden (PBN)
39   IJmuidense Rondvaart Maatschappij/ 

 Watertaxi
40   Viskade

41   Sluizencomplex
42   Raadhuis voor de Kunst
43 Dorp Velsen
44   Buitenplaats Velserbeek 

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

Musea / Museums / Museen
54   Zee- en Havenmuseum 

‘De Visserijschool’
55   Pieter Vermeulen Museum
56   Bunker Museum IJmuiden
57 Hoogovens Museum
58 Museumhuis Beeckestijn 
59 SHIP (Sluis Haven Informatie Punt)

Theaters 
60   Stadsschouwburg Velsen
61   Thalia Theater
62   Mosterdzaadje

Hotels
63   Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach
64   Hotel Velsen
65   Hotel Prinsenhof
66 Landgoed Duin & Kruidberg
67   Hotel De Weyman
68   Hotel Augusta
69   Fletcher Hotel Spaarnwoude
70   Bastion Hotel Haarlem/Velsen
71   ‘t Bellhuisje
72   Seinpoststelling
73   Hotel Royal
74   Hotel Rauw aan de Kade
75   Eco Hotel Plantage Rococo

Campings / Campsite / Campingplatz 
/ Bungalowpark
76   Camping De Duindoorn
77   Kampeerterrein Schoonenberg
78   DroomPark Buitenhuizen
79   Basecamp IJmuiden

Vervoer / Transport
80   Watertaxi IJmuiden (vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober)
81   Felison Terminal
82   Felison Cruise Terminal
83   The Bike Guru fi etsverhuur
84   Uw Deelfi ets 

(op 3 verschillende locaties)
85   Strandtaxi
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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

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
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Meer info:
ijmuiden.nl/rauwaanzee
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A IJmuiden aan Zee 
B IJmuiderslag 
C Strand Noordpier

Strandpaviljoens / Beach clubs 
/  Strandpavillons

1 Timboektoe
2 Aloha
3 Zuidpier
4 Zilt aan Zee
5 Noordzee
6 Zeezicht
7 Beach Inn

Sport en Recreatie / Sports & 
recreation / Sport & Erholung 

8 De HangOut
9 Strandfabriek
10   Ozlines Surf & Watersporten
11 Surfcats
12    Makai Beach (Kitesurf - 

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

activiteitenpaviljoen Nova Zembla
15   Zwembad De Heerenduinen
16   Skibaan SnowWorld
17 MTB Parcours (volwassenen + kinderen)
18   Klimmuur
19   Action Planet Spaarnwoude
20 De Watergeus
21   Recreatieschap Spaarnwoude
22   Outstanding Events
23   Seaside Sports
24   Paintball Spaarnwoude
25 Golfb aan Spaarnwoude
26   Sportvisserij IJmuiden
27   ProRib Events
28 Hightide Surfshop
29 Hightide Surf & Food
30 KZVV
31 Eventmaker
32 Apex Adventures
33   Buko Stadion

Bezienswaardigheden & 
attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten 
& Attraktionen
34   Noordpier 
35   Zuidpier 
36   Uitzichtpunt Kop van de Haven, 

Vissersmonument
37   Uitzichtpunt Strand Noordpier
38 Forteiland IJmuiden (PBN)
39   IJmuidense Rondvaart Maatschappij/ 

 Watertaxi
40   Viskade

41   Sluizencomplex
42   Raadhuis voor de Kunst
43 Dorp Velsen
44   Buitenplaats Velserbeek 

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

Musea / Museums / Museen
54   Zee- en Havenmuseum 

‘De Visserijschool’
55   Pieter Vermeulen Museum
56   Bunker Museum IJmuiden
57 Hoogovens Museum
58 Museumhuis Beeckestijn 
59 SHIP (Sluis Haven Informatie Punt)

Theaters 
60   Stadsschouwburg Velsen
61   Thalia Theater
62   Mosterdzaadje

Hotels
63   Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach
64   Hotel Velsen
65   Hotel Prinsenhof
66 Landgoed Duin & Kruidberg
67   Hotel De Weyman
68   Hotel Augusta
69   Fletcher Hotel Spaarnwoude
70   Bastion Hotel Haarlem/Velsen
71   ‘t Bellhuisje
72   Seinpoststelling
73   Hotel Royal
74   Hotel Rauw aan de Kade
75   Eco Hotel Plantage Rococo

Campings / Campsite / Campingplatz 
/ Bungalowpark
76   Camping De Duindoorn
77   Kampeerterrein Schoonenberg
78   DroomPark Buitenhuizen
79   Basecamp IJmuiden

Vervoer / Transport
80   Watertaxi IJmuiden (vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober)
81   Felison Terminal
82   Felison Cruise Terminal
83   The Bike Guru fi etsverhuur
84   Uw Deelfi ets 

(op 3 verschillende locaties)
85   Strandtaxi
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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

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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Meer info:
ijmuiden.nl/rauwaanzee

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

Strandpaviljoens / Beach clubs 
/  Strandpavillons

1 Timboektoe
2 Aloha
3 Zuidpier
4 Zilt aan Zee
5 Noordzee
6 Zeezicht
7 Beach Inn

Sport en Recreatie / Sports & 
recreation / Sport & Erholung 

8 De HangOut
9 Strandfabriek
10   Ozlines Surf & Watersporten
11 Surfcats
12    Makai Beach (Kitesurf - 

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

activiteitenpaviljoen Nova Zembla
15   Zwembad De Heerenduinen
16   Skibaan SnowWorld
17 MTB Parcours (volwassenen + kinderen)
18   Klimmuur
19   Action Planet Spaarnwoude
20 De Watergeus
21   Recreatieschap Spaarnwoude
22   Outstanding Events
23   Seaside Sports
24   Paintball Spaarnwoude
25 Golfb aan Spaarnwoude
26   Sportvisserij IJmuiden
27   ProRib Events
28 Hightide Surfshop
29 Hightide Surf & Food
30 KZVV
31 Eventmaker
32 Apex Adventures
33   Buko Stadion

Bezienswaardigheden & 
attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten 
& Attraktionen
34   Noordpier 
35   Zuidpier 
36   Uitzichtpunt Kop van de Haven, 

Vissersmonument
37   Uitzichtpunt Strand Noordpier
38 Forteiland IJmuiden (PBN)
39   IJmuidense Rondvaart Maatschappij/ 

 Watertaxi
40   Viskade

41   Sluizencomplex
42   Raadhuis voor de Kunst
43 Dorp Velsen
44   Buitenplaats Velserbeek 

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

Musea / Museums / Museen
54   Zee- en Havenmuseum 

‘De Visserijschool’
55   Pieter Vermeulen Museum
56   Bunker Museum IJmuiden
57 Hoogovens Museum
58 Museumhuis Beeckestijn 
59 SHIP (Sluis Haven Informatie Punt)

Theaters 
60   Stadsschouwburg Velsen
61   Thalia Theater
62   Mosterdzaadje

Hotels
63   Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach
64   Hotel Velsen
65   Hotel Prinsenhof
66 Landgoed Duin & Kruidberg
67   Hotel De Weyman
68   Hotel Augusta
69   Fletcher Hotel Spaarnwoude
70   Bastion Hotel Haarlem/Velsen
71   ‘t Bellhuisje
72   Seinpoststelling
73   Hotel Royal
74   Hotel Rauw aan de Kade
75   Eco Hotel Plantage Rococo

Campings / Campsite / Campingplatz 
/ Bungalowpark
76   Camping De Duindoorn
77   Kampeerterrein Schoonenberg
78   DroomPark Buitenhuizen
79   Basecamp IJmuiden

Vervoer / Transport
80   Watertaxi IJmuiden (vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober)
81   Felison Terminal
82   Felison Cruise Terminal
83   The Bike Guru fi etsverhuur
84   Uw Deelfi ets 

(op 3 verschillende locaties)
85   Strandtaxi
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‘Je bent juist stérk
als je hulp vraagt’

43

Barbara van der Meij de Bie is in 2018 begonnen als 
coördinator van Buurtgezinnen Velsen. Zij koppelt 
gezinnen die steun kunnen gebruiken bij de op- 
voeding van hun kinderen aan gezinnen die deze 
hulp kunnen bieden. ‘In een gezinsleven ervaren 
we allemaal weleens lastige perioden. En ik ervaar 
ook dat iedereen bereid is om hulp te bieden, wan- 
neer je erom durft te vragen. Hier in de gemeente 
Velsen zijn de mensen zo lief en behulpzaam.  
We redden het wel met z’n allen!’

OPVOEDEN DOEN WE SAMEN
Oma zei het al: ‘Ieder huisje heeft z’n kruisje’. Niet ieders 
leven loopt vlekkeloos van begin tot eind. Dan zijn er wel 
eens momenten dat je niet de energie kunt opbrengen 
om je kinderen de aandacht te geven die ze verdienen. 
Dat je even, al is het maar een dagje of zelfs een paar uur, 
rust wil. Tijd voor jezelf nodig hebt zodat je je gedachten 
even op wat anders kunt focussen. Vroeger, toen niet alles 
beter maar soms wel anders was, kon je dan een beroep 
doen op ‘de buurt’. En ook nu is er vaak wel familie, een 
lieve buur of een fijne vriend aan wie je hulp kunt vragen. 
Maar ook wel eens niet en dan sta je er alleen voor als 
ouder of gezin. Dát hoeft dus niet. Buurtgezinnen brengt 
steungezinnen samen met gezinnen waarin iets tegenzit. 
En hulp vragen is nooit een teken van zwakte. Barbara: 
‘Je bent juist sterk als je hulp vraagt. Iedereen voelt zich 
wel eens machteloos, heeft moeite alle ballen hoog te 
houden, dat hebben we de afgelopen twee jaar allemaal 
wel ervaren. En als in een gezin de zorgen boven het 
hoofd groeien dan lijden de kinderen mee. Even lucht 
is dan zo prettig. En het is meer dan alleen die zaterdag  
of die middag dat het steungezin je kind opvangt. Je leert 
elkaar kennen, deelt ervaringen. Jij hebt een steuntje in 
de rug en je kind een leuke tijd bij het steungezin.’

POSITIEVE RESPONS
De gezinnen worden heel zorgvuldig gekoppeld en Bar-
bara spreekt niet alleen met de ouders maar de kinderen 
worden ook overal bij betrokken. Barbara: ‘Voor de  
kinderen uit de gezinnen die steun bieden is het ook  
een andere situatie. Ze leren in ieder geval dat niet alles 
vanzelfsprekend is in het leven. En dat delen van aan-
dacht, tijd en spullen geen verlies is maar wat oplevert. 
Het moment dat er een match is, dat is zo’n gaaf gevoel. Of 
dat er iemand appt: ‘Wat een lieve kinderen, we hebben 
het zo leuk gehad!’ Die positieve respons op jouw kind 
alleen al. Dat heb je nodig. En er is overleg tussen de  
gezinnen op hetzelfde niveau, dat geeft herkenning en  
erkenning. Van beide kanten.’ 

WWW.VELSEN.NL/PROJECT-BUURTGEZINNEN 

‘Buurtgezinnen 
brengt steungezinnen 
samen met gezinnen 
waarin iets tegenzit.’



Bierbrasserie Koster
Bijzonder speciaalbier in combinatie met een borrelhapje en gezel- 
ligheid. Daar ligt de focus op bij Bierbrasserie Koster in het  
centrum van Santpoort-Noord. Bezoekers stappen een sfeervol 
biercafé binnen dat een beetje Belgisch aandoet. ‘We hebben 10  
bieren op de tap die regelmatig wisselen. Daarnaast vinden gasten 
bij ons 60 bieren op de fles’, vertelt Julius enthousiast. Samen met 
zijn broers Olivier en Valentijn is hij de bierbrasserie gestart. ‘Onze 
opa is in de jaren ’70 in dit pand begonnen met een café en heeft dat 
40 jaar volgehouden. Ook hij schonk al speciaalbier. Als één van de 
eerste in Nederland! Daarom moest hij vaak met een aanhangwa-
gen naar België om bier in te slaan. Wij hebben dat biervirus van 
hem geërfd en zijn altijd op zoek naar unieke bieren, zodat we onze  
gasten iets bijzonders kunnen schenken.’ Voor de lekkere trek serve-
ren de broers diverse bittergarnituur en borrel- en kaasplankjes van 
de vrijdagse markt.

WWW.BIERBRASSERIEKOSTER.NL
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Kaasmarkt Captein
De kaasmarkt op de Kennemerlaan is nog steeds op de oude ver-
trouwde plek te vinden. De eigenaar is echter wel veranderd. Bart 
Captein zag zijn kans schoon om een eigen kaas- en delicatessen-
winkel te beginnen toen hij erachter kwam dat de vorige eigenaren 
er mee wilden stoppen. ‘Kaas is mij met de paplepel ingegoten.
Ik ben opgegroeid in de kaaswinkel van mijn ouders. Nu verkoop ik 
zelf kazen. Die koop ik direct in bij de boer en rechtstreeks vanuit  
het buitenland. Naast Hollandse en buitenlandse kaas verkopen 
we ook noten die we zelf branden, vleeswaren, Leonidas bonbons,  
andere delicatessen, wijnen en lokaal speciaalbier. Dat doe ik samen 
met mijn vrouw en een enthousiast team.’ Bart is ook heel blij met 
zijn klanten. ‘Ik woon zelf in Velserbroek en ken IJmuiden goed.  
Er wonen in Velsen fijne mensen en ik vind het een aantrekkelijke 
omgeving. Bovendien heeft de Kennemerlaan echt zijn charme met 
veel speciaalzaken zo dicht bij elkaar.’

WWW.KAASMARKTCAPTEIN.NL

KOOP LOKAAL



Bouw en aannemersbedrijf 
Menger Bouw
Het kan dus echt, ergens als leerling binnenstappen en uiteindelijk 
doorgroeien tot eigenaar. Dat bewijzen de gebroeders Jeroen en Bas 
Tromp. Jeroen is zo’n 18 jaar geleden als leerling gestart bij Menger 
Bouw en sinds 2013 is hij mede-eigenaar. In 2021 nam hij Menger 
Bouw volledig over van Tjeerd Menger. Bas kwam ook binnen als 
stagiair en na het afronden van zijn KOB-vakdiploma aannemer 
B&U opleiding afgelopen jaar, is hij sinds januari 2022 mede- 
eigenaar. Jeroen en Bas zijn trots op Menger Bouw, zij hebben een 
vaste kern van vakbekwaam personeel en onderaannemers. Ook zijn 
zij er trots op dat zij een erkend leerbedrijf zijn en dat zij jongeren 
de kans geven net zoals zijzelf ooit begonnen zijn. Menger Bouw 
heeft een grote klantenkring opgebouwd waaronder woningbouw- 
corporaties, particuliere klanten en het bedrijfsleven. ‘Wij kijken 
graag naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.’

WWW.MENGERBOUW.NL

De Laserspecialist 
Santpoort
Ongewenste haargroei laten verwijderen? Of net even dat vetrandje 
weg laten halen? Dan ga je natuurlijk naar iemand toe die een  
passie voor gezondheids- en schoonheidszorg heeft. Iemand die 
weet waar ze over praat. Zo’n specialiste is Anne Langelaan uit  
Santpoort-Noord. ‘Sinds 1 oktober 2021 ben ik eigenaar van mijn 
eigen lasersalon. Ik voer laserbehandelingen uit om definitief haar 
of pigmentvlekken te verwijderen. Ook voer ik cryolipolyse be-
handelingen uit. Met cryolipolyse bevries je lichaamsvet’, vertelt 
Anne enthousiast. ‘Ik wilde graag schoonheidsspecialiste worden 
en ik heb ook doorgeleerd voor tandarts- en doktersassistente. Na 
jarenlang praktijkervaring te hebben opgedaan wilde ik toch graag  
voor mezelf beginnen. Ik kom uit een ondernemende familie, dus 
een eigen salon was een logische volgende stap. En dan natuurlijk 
gewoon in Santpoort. Het is een heerlijk dorp waar ik veel mensen 
ken. Daarnaast waren er in deze regio nog geen lasersalons die met 
dezelfde geavanceerde apparatuur werken. En dat doe vanuit een 
net verbouwde nieuwe zaak. Iedereen verlaat tiptop mijn salon.’

WWW.DELASERSPECIALISTSANTPOORT.NL
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‘Je hoort mij niet klagen’, zegt Koos van Leeuwen (34) trots. Hij en Dawa Stoop (32) zijn sinds april 2021 tevreden  
inwoners van Velsen. Dawa woonde al eerder in IJmuiden maar Koos is een echte Haarlemmer. Een maand voordat 
de wereld op z’n kop kwam te staan gingen ze samenwonen in een mini behuizing in de Haarlemse binnenstad om 
vervolgens een tussenstap te maken naar een groter maar onbetaalbaar appartement 500 meter verderop. Na drie 
keer vergeefs op een woning te hebben geboden, vergrootten ze de zoekopdracht en kwamen in Driehuis terecht. 
Natuurlijk ook niet voor een prikkie maar ze konden hun spulletjes er zo inschuiven en zijn een blij stel met allerlei 
plannen waarvan ze een aantal jaar geleden niet wisten dat ze die ooit zouden krijgen. Koos: ‘De grootste charme is 
wel de rust, dat had ik vroeger nooit gezegd. Ook niet dat ik cactussen zou gaan kweken trouwens. Eventueel bezorgde 
buren, daarom brandt dus tl-licht op zolder!’ 

Dawa is bestuurder van Stichting Buitengewoon in Velserbroek en Koos accountmanager in de drukwereld. ‘Je krijgt 
hier veel meer waar voor je geld, we hoefden niets van ons wensenlijstje te schrappen. Je bent ook minder anoniem, 
de buurvrouwen kwamen meteen bloemen brengen. We gaan naar de kroeg, naar Telstar en we halen een visje.  
We missen alleen een hond.’ Vervolgens filosoferen ze over baby’s en honden en dat dit huis echt voor de lange  
termijn is. ‘Je gooit de deur open en kinderen kunnen buiten spelen.’ De poes komt lichtelijk geïrriteerd kijken waarom  
ze zo enthousiast ratelen. Het zit wel goed daar in Driehuis. 
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WELKOM!
Velsen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. 
Wij vragen nieuwkomers waarom zij zich juist hier hebben gevestigd. Deze 
keer zijn dat bewoners Koos van Leeuwen en Dawa Stoop.



Wat is er mooier dan uitzicht op een groene daktuin? Uitzicht op heel veel groene daktuinen! Dankzij  
een buurtinitiatief van Mariëlle van Warmerdam vergroenen tientallen schuurdaken van de Floraronde 
en de Zwanenbloembocht. Dat is goed nieuws voor de buurt én voor het klimaat. Meedoen kan nog!

‘Een groen dak
 heeft zoveel voordelen’
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‘Collectieve actie 
zorgt voor meer 
groene daken’
Mariëlle van Warmerdam

initiatiefneemster groendaken

WERKEN
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Met gemak somt Mariëlle alle voordelen op van een groen 
schuurdak. Minder saai, vindt ze allereerst, maar het spreekt 
haar ook erg aan dat groene daken een toevluchtsoord zijn voor 
bijen en vlinders. Ook houden de daken regenwater goed vast, 
zodat er minder kans is op grote plassen in tuinen en stegen. 
Bovendien verbetert de luchtkwaliteit, omdat de groene daken 
fijnstof filteren. Maar het belangrijkste vindt ze dat groen- 
daken helpen in de strijd tegen opwarming van de aarde. Toen 
Mariëlle twee jaar geleden in de buurt kwam wonen, stond een 
groendak dan ook op haar wensenlijstje, net als zonnepanelen. 
Het buurtinitiatief is toevallig ontstaan, toen ze bij gemeente 
Velsen informeerde naar subsidiemogelijkheden. Er bleek een 
regeling bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te bestaan, 
maar om in aanmerking te komen, zouden wel meer mensen 
zich moeten aansluiten… Een plan was geboren.

COLLECTIEVE ACTIE
Toen bleek dat er flink wat mensen nodig waren, heeft Mariël-
le samen met Richard van Hardeveld, klimaatprojectleider bij  
gemeente Velsen, een brief opgesteld en die bij 160 buren in de 
brievenbus gestopt. Ondertussen was er ook contact met het 
gespecialiseerde bedrijf De Dakvergroeners. Die boden staffel-
korting aan als meerdere buren tegelijk een bestelling plaatsten. 
‘De prijs viel mee, dus eigenlijk was de subsidie niet eens meer 
zo belangrijk’, vertelt Mariëlle met een lach. ‘Maar het werd ook 
wel een sport om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen.’ En dat 
lukte! Inmiddels hebben 35 buurtbewoners zich aangesloten. 
Het bedrag dat de deelnemers betalen is dankzij de collectieve 
korting € 280,- of € 320,-, afhankelijk van het gewenste systeem. 
Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, komt daar nog  
eens € 60,- korting per dak bij. Er komt met alle deelnemers een 
gezamenlijke aanlegdag. ‘Dan kunnen we elkaar ook helpen, als 
er iemand niet zo graag het dak opgaat of geen ladder heeft.’

KIJKDAG
Een deel van die bewoners schreef zich in na een kijkdag van 
De Dakvergroeners, die speciaal voor deze collectieve actie een 
voorbeelddak kwamen tonen. ‘In een verder regenachtige perio-
de begon juist op dat moment de zon te stralen, dus daar hadden 
we geluk mee’, vertelt Mariëlle. Er was volop ruimte om vragen 
te stellen. Veel bewoners wilden bijvoorbeeld weten of hun dak 
wel geschikt was. De Dakvergroeners hebben steekproefsgewijs 
schuurdaken in de buurt bekeken, en geconstateerd dat de  
kwaliteit voldoende is. Elk deelnemend dak wordt voor de zeker-
heid van tevoren nog gecontroleerd. Enkele mensen vroegen zich 
daarnaast af of zo’n daktuin veel onderhoud vergt. Ook daarop 
kwam een geruststellend antwoord: twee keer per jaar controleren 
op onkruid en bijmesten is voldoende. Dat is ongeveer een  
kwartiertje werk per jaar.

GROEN VOOR BETER WELZIJN
Mariëlle heeft een liefde voor de natuur en houdt van tuinieren. 
Het sedumdak is dan ook niet de enige vergroening sinds haar 
verhuizing. ‘De voortuin én achtertuin waren strak betegeld,  
dus ik heb meteen tegels weggehaald en perken ingeplant.’  
Tegels verwijderen uit de tuin heeft dezelfde voordelen als een  
groen dak: een beplant perk neemt regenwater op, filtert fijnstof,  
helpt tegen klimaatopwarming en is een welkome leefplek voor 
vlinders, bijen en vogels. Ook voor het welzijn van mensen is 
meer groen positief. Ook dat vindt Mariëlle belangrijk; ze heeft 
zelf een massagepraktijk en houdt zich dus dagelijks bezig  
met welbevinden. ‘De universiteit van Wageningen doet op dit 
moment onderzoek naar het effect van groen in woonwijken 
op het fysieke en sociaal-emotionele welzijn. Gemeente Velsen 
neemt hieraan deel. Dat vind ik heel boeiend om te volgen.’ 
Dankzij haar buurtinitiatief wordt de Floraronde dus niet alleen 
een fleurigere, maar ook een gezondere woonplek!

OPROEP
Ben je enthousiast geworden door dit verhaal en wil je zelf ook 
een buurtinitiatief starten? Neem dan contact op met Richard 
van Hardeveld: rhardeveld@velsen.nl

WWW.VELSENGOEDBEZIG.NL

VELSENGOEDBEZIG.NL
Buurtinitiatieven zoals die van Mariëlle juichen wij als 

gemeente Velsen van harte toe! In Velsen willen we de 

CO2-reductie namelijk versnellen. Om in 2030 55% minder 

CO2 uit te stoten dan in 1990, moeten we met z’n allen 

een tandje bijzetten. Dit doen we als Velsen met het 

Lokaal Klimaat Akkoord. Hierin verbinden we organisaties, 

inwoners, bedrijven, instellingen en ondernemers met 

elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren. Er gebeurt 

namelijk al heel veel, zoals te zien is op velsengoedbezig.

nl. Hier kan iedereen zijn of haar duurzame initiatieven 

indienen. Zo kun je zien wat je buren al doen om te 

verduurzamen, en ze hier vragen over stellen. Om de 

CO2-reductie een extra boost te geven, beloven wij als 

gemeente voor elk duurzaam initiatief, één boom te 

planten. Een aantal bedrijven die het heel belangrijk vindt 

om de CO2-uitstoot terug te dringen, betaalt voor deze 

bomen. Dien snel je initiatief in, en draag extra bij aan de 

CO2-reductie van Velsen!
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De schatten van 
Santpoort

BREDERODEROUTE MAAKT VERBORGEN VERHALEN ZICHTBAAR

DORPSKARAKTER BESCHERMEN
Het is een frisse voorjaarsdag als wij samen met Nancy 
Bromet en Ton van der Wiel de Brederoderoute wandelen. 
Beide zijn bestuurslid van Stichting Santpoort, dat als 
doel heeft het dorpskarakter van Santpoort te behouden 
en te versterken. ‘Dat doen we door te beschermen wat  
er is, maar ook door voorlichting, zoals met de Brederode- 
route,’ vertelt Nancy. ‘Als je weet waar ze zijn, zie je de  
pareltjes van Santpoort beter,’ vult Ton aan, ‘En dan schat 
je ze meer op waarde.’ 

CULTUURHISTORISCHE WANDELING
De 7 kilometer lange Brederoderoute neemt je mee langs 
deze interessante plekken. Start- en eindpunt is het station 
Santpoort Zuid. We volgen de route tegen de klok in en 
steken het spoor over om langs de villa’s op de Wüstelaan 
te lopen. Maar niet te snel! Want vlak na de spoorwegover-
gang staat een grenspaal. ‘Over de Duivelssteen bestaan 
vele anekdotes,’ vertelt Ton, ‘Waar is in ieder geval dat hij 
als grensmarkering bij de blekerij Bleek en Hoven op de 
hoek van de Duinweg of Duivelslaan stond.’ Het is een 
plek waar je klakkeloos aan voorbij zou lopen als je niet 
het wandelboekje bij je had. Dat vertelt je precies waar de 
cultuurhistorische schatten van Santpoort zich bevinden, 
inclusief bijbehorende verhalen. ‘Het boekje is verkrijg-
baar bij onder meer Brasserie de Boemel bij het station 
en de Brederode Boekhandel,’ tipt Nancy. ‘Wie nog meer 
informatie wil, kan de uitgebreide beschrijving bij ons op 
de website downloaden.’ 

ZUINIG OP SANTPOORT
Inmiddels lopen we langs Boschbeek, dat in 1835 in de stijl 
van een Zwitsers chalet werd gebouwd. Ton wijst naar het 
stuk land aan de overkant: ‘Dat hoorde allemaal bij het 
vroegere landgoed Spaarnberg. Zie je tussen de bomen 
door het eilandje? Dat werd in Engelse landschapsstijl 
door Zocher ontworpen.’ De kleine, soms onopvallende 
dingen maken de cultuurhistorische wandelroute volgens 
de twee bestuursleden leuk voor zowel gasten als geboren 
Velsenaren. ‘Toen ik ‘m voor het eerst liep, keek ik met 
heel andere ogen naar mijn buurt en ontdekte ook de  
geschiedenis achter onze straatnaam,’ vertelt Nancy. In de 
loop der jaren is er heel wat onderzoek naar de historie 
van Santpoort gedaan. De wandeling is een toegankelijke 
en laagdrempelige manier om hierin te duiken. ‘Dat is het 
mooie: wat je kent en bijzonder vindt, daar ben je zuinig 
op,’ sluit Ton af. Nóg een reden om de Brederoderoute op 
een vrije dag te gaan wandelen.’

WWW.STICHTINGSANTPOORT.NL/BREDERODEROUTE
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Wie wel eens door Velsen fietst of wandelt, zal de bruin-witte bordjes vast gezien hebben. Maar ben je ze ook 

gevolgd? Wie dát doet, ontdekt met de Brederoderoute de bekende en minder bekende cultuurhistorische 

schatten van Santpoort. 



BEZOEKEN

Afgelopen jaar is de vereniging benaderd door de agrariërs uit 
Santpoort die hun brood verdienen met paarden- en veehouderij. 
De provincie Noord-Holland wil het natuurgebied uitbreiden wat, 
volgens de boeren die de landerijen bezitten, ten koste gaat van 
hun agrarische bedrijfsvoering. Door plannen van de provincie 
Noord-Holland wordt hun toekomst onzeker.

Samen met de Stichting Santpoort maakt de Harddraverij zich 
hard voor de cultuurhistorische waarde van het Santpoortse 
landschap, waarbij ruimte is voor het boerenleven. Dat geldt  
zowel voor vee- als paardenhouderij. Daarnaast is de vereniging 
officieel ook belanghebbend, omdat het evenemententerrein bij 
de Ruïne van Brederode ook in dit gebied ligt. 

De organisatie van het Dorpsfeest Santpoort hecht sowieso 
veel waarde de onderlinge verbondenheid en het behoud van 
cultuurhistorie. Dat blijkt ook uit de formele bijschrijving van 
de Kortebaan Santpoort in de ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed  
Nederland’. Met de bijschrijving toont de vereniging aan dat zij 

zich hard maakt om deze historische sport ook in de toekomst 
over te dragen op nieuwe generaties en te blijven werken aan  
de zichtbaarheid ervan. Ook de Kortebaan van IJmuiden is bij- 
geschreven en zo zijn we binnen de gemeente Velsen goed verte-
genwoordigd op de lijst van Immaterieel erfgoed. 

WWW.DORPSFEESTSANTPOORT.NL

Santpoort gaat ‘De Boer Op’

Van 30 juli tot en met 6 augustus kunnen we weer feesten tijdens het Dorpsfeest Santpoort. De kermis is 
verpacht, het programma staat in de grondverf en wij ruiken bijna de modder al weer. ‘De Boer Op!’ is het 
enigszins dubbelzinnige thema. Enerzijds omdat coronamaatregelen van tafel zijn. Anderzijds omdat de 
Harddraverij Vereniging de boeren in het dorp een warm hart toedraagt.
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SANTPOORTS BIER
‘Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby. Je eigen bier 
maken is ook niet echt lonend, want met 100.000 liter per jaar 
kun je er eigenlijk pas van leven. Maar het is wel heel leuk om te 
doen’, zegt Menno Seegers. ‘Ook om van anderen te horen hoe 
lekker je biertje smaakt’, vult Koos Ramakers aan. Samen maken  
Menno en Koos Santpoorts Bier. Beschaafde speciaalbieren  
zoals ze het zelf noemen. ‘Bij ons vind je bieren die we zelf ook erg 
lekker vinden. Of het nu gaat om een blond, een tripel, IPA, een 
witbier of een bockbier. Als we ergens iets proeven dan denken 
we: als we er dit nou aan toevoegen of dat zouden doen zou het 
net even lekkerder zijn’, zegt Menno.

‘Santpoort Bier begon in een huiskamer in Santpoort op een 
maandagochtend in 2013. We hadden de kids naar school  
gebracht en gingen daarna bij elkaar een bakkie koffie doen’,  
vertelt Koos. ‘We wilden ons eigen bier naar de markt brengen. 

De eerste batch was 500 liter van een tripel. Vlak voor het Dorps-
feest hadden we hem klaar. Deze tripel is nog steeds verkrijgbaar 
maar wel iets veranderd qua recept. Het is een echte evergreen 
geworden.’

Inmiddels brouwen de twee bierliefhebbers in hun eigen  
brouwerij in Velserbroek. Santpoorts Bier blijft daarmee een echt 
lokaal product. In de brouwerij geven de mannen ook workshops. 
‘Die workshops zijn hartstikke gezellig. Je leert er alles over  
bierbrouwen. Natuurlijk zorgen we tijdens de workshop ook voor 
de inwendige mens. Je krijgt er onder andere een heerlijke bier-
burger van Slagerij Duijn bij. Na twee maanden is je bier klaar en 
krijg je een doos zelf gebrouwen bier. Dat is toch geweldig?’

WWW.SANTPOORTSBIER.NL

KOOP LOKAAL



*2500m2 
strand

*700m2 binnen

*Gratis parkeren

*Restaurant, vergader- 
en evenementenlocatie

*Drie ruime zalen met uitzicht op 
het water en een prachtige bar

*Van intieme borrel tot uniek bedrijfsfeest
(walking) dinner of een foodtruck evenement

WESTLAAN 41 - 1991 AL VELSERBROEK (NAAST HAARLEM)
023 538 18 78 - WWW.VILLA-WESTEND.NL

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!

2 kilo € 5,-

_________

_________

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

Ook voor catering op locatie
gebakken vis • broodjes • visrokerij • mosselen • oesters • paella • haring

Gecertificeerd voor duurzame en gezonde vis.
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‘Weet je waar we dit voor doen? We kunnen mensen blij maken. 
Een onvergetelijke dag bezorgen. Dat is toch het mooiste wat er 
is’, steekt David Koks meteen van wal. ‘Als ik en vooral mijn vader 
Frans mensen zien genieten, worden we zelf ook helemaal vrolijk. 
En we zien dat dagelijks, want het strand hier is magisch.’ Sinds 
2014 zorgt het strandvervoer van Stichting Strandspektakel 
IJmuiden ervoor dat mindervaliden en ouderen ook kunnen  
genieten van een dagje strand. Daarnaast helpt Frans van 1 april 
tot 1 oktober de eigenaren van de strandhuisjes met bijvoorbeeld 
het brengen van de boodschappen vanaf de parkeerplaats.

‘Het strandvervoer moet op een hele veilige manier gebeuren. 
Vooral op drukke dagen is het oppassen geblazen. We houden met 
alles en iedereen rekening. Kinderen moeten ook gewoon over het 
strand kunnen rennen en spelen. We hebben daarom een box op 
het dak liggen waar Caraïbische muziek uitkomt. Strandgasten 
horen ons dan van tevoren al aankomen. En het klinkt een stuk 
vriendelijker dan een claxon. Onze Zandcruiser voldoet aan alle 
kwaliteits- en veiligheidseisen. Dáárom en om onze ervaring op 
het strand zijn we voor dit werk gevraagd.’

Strandvervoer is eenvoudig via de website of telefonisch te reser- 
veren. De mindervalide mensen worden opgehaald vanaf de  
parkeerplaats en naar de plek op het strand gebracht die zij  
wensen. Ook kan er gekozen worden voor een rondrit. Daarnaast 
zijn ze druk bezig met het realiseren van een Beachtrain waarmee 
het strandvervoer meer personen tegelijk kan vervoeren. Daarvoor 
haalt de stichting nu giften en sponsorgeld op. Ook de Vrienden- 
Loterij doet hieraan mee. ‘Als de Beachtrain voldoet aan alle eisen 
en vergunningen kunnen we beginnen met proefdraaien en nog 
meer mensen laten genieten van dit magische strand!’

WWW.STRANDSPEKTAKELIJMUIDEN.NL/STRANDVERVOER

‘Iedereen moet van dit 
strand kunnen genieten’
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‘Ons strand iszo lekker, grooten breed en altijd bereikbaar.’



Even voorstellen. Misschien overbodig want beiden zijn 
geboren en getogen in IJmuiden en ontmoetten elkaar al 
heel jong in De Lantaarn, de discotheek waar het vroeger 
allemaal gebeurde. Tessa (44) is leerkracht op de Pleiaden-
school en Robert (42) werkt met industriële pompen. Ze 
hebben twee heel leuke kinderen, Sidney van 13 die in de 
brugklas van het Ichthus zit en Jonna van 6 die trots haar 
‘ik ken de letters diploma’ showt. Ze wonen in een fijn huis 
in de Herculesbuurt, vijf minuten fietsen van het strand. 

Tessa is met haar altijd zomerse kleurtje en zondoor- 
schoten lange haar een voorbeeld van wat een leven met 
strand en zee met een mens doet: ‘Mijn vader en moeder 
zijn ook zulke liefhebbers en ik ben opgeroeid op het 
strand. Mijn moeder met twee tassen aan het stuur en 
aan het einde van de stranddag een zure bom. Dat maak-
te de dag compleet. En nu genieten de kinderen ook zo, 
’s winters lekker met de regenlaarzen aan in zee banjeren 
tot de sokken nat zijn en ’s zomers zitten we met een hele 
groep vrienden. Vaak tot laat, laten we pizza’s bezorgen, 
drinken wijntjes en hebben zo veel plezier! Of ik zoek  
juist de rust op van het ‘kleine strand’. Want alles kan en 
mag hier en alle strandtenten zijn anders maar allemaal 
fijn. De sfeer is niet opgeklopt, er is voor ieder wat wils, 
superleuk!’ 

Robert valt binnen en zegt: ‘Ons strand is zo lekker, groot 
en breed en altijd bereikbaar. Geen gedoe met parkeren 
ook.’ Op de vraag of hij ook sportieve strandbezigheden 
heeft: ‘Jazeker. Liggen en zonnen. En we hebben een sup- 
board waar ik op probeer te blijven staan. Blokarten wil ik 
trouwens wel vaker gaan doen.’

Sidney is op de leeftijd dat je hem van zijn Playstation 
moet trekken maar gaat nog steeds trouw mee. ‘Ik ga 
graag naar dat korte strand tegen de strekdam aan, waar 
de strandhuisjes staan.’ Jonna gaat zich vast ontpoppen 
als een heuse beachbabe, ze heeft in ieder geval al heel 
veel bikini’s.’ Tessa: ‘Je begrijpt dat we hier nooit weg gaan. 
We móeten de zee ruiken!’ 
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Vrienden van de familie De Brouwer, en dat zijn er velen, grappen vaak dat de zomer pas echt is begonnen 
als de in maat oplopende rubberlaarzen in de hal zijn vervangen door slippers. Die slippers staan er overig-
ens vanaf de eerste dag van april, Tessa en Robert zijn nogal optimistisch aangelegd. Én de ultieme 
strandliefhebbers. Zomer en winter. Op mooie dagen tot de zon in de zee zakt en na werk en school pikken 
ze ook vaak nog een uurtje strand. Want Tessa zegt: ‘Heerlijk je kop leegmaken, de wind in je gezicht voelen 
en de zee ruiken. Koude wangen halen of juist lekker rozig worden van het zonnetje op je bol.’

‘Een uurtje op
 het strand en alle
 muizenissen zijn
 vergeten’



Wij houden van Driehuis! Jij toch ook? In ons dorp vind je gezellige horeca, 
kwaliteitswinkels en mensen bij wie ondernemen in het bloed zit. Wij werken 
samen onder de naam Ondernemend3huis en organiseren regelmatig 
netwerkbijeenkomsten en steunen lokale activiteiten zoals Dorpsfeest Driehuis. 

   Geplande bijeenkomsten in 2022:

   21 april    Algemene Ledenvergadering
   8 juli    Haringparty
   20 september  Prinsjesdagontbijt
   17 november  Verrassingsproeverij

Vragen of weten wie onze leden zijn? Kijk dan op ondernemend3huis.nl. 

Ben je eigenaar van een bedrijf, 
woon je in Driehuis e.o. en ben je
nog geen lid? Meld je dan aan via 
info@ondernemend3huis.nl 
of neem contact op met één van 
de bestuursleden: Hans Langedijk, 
Jan Spigt, Paul Wolfs, Eric Ros 
of Marleen Verstoep (06-18202292).

TOT ZIENS IN DRIEHUIS!

Rauwe Loper
DE ROUTE NAAR HET STRAND
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Als je richting het strand van IJmuiden aan Zee rijdt, zijn ze 
bijna niet te missen: de cortenstalen elementen die langs de 
Rauwe Loper de weg naar het strand wijzen. De elementen zijn 
onder andere aangebracht bij het Pontplein, langs de Dokweg 
en langs de Kromhoutstraat. De gemeente wil hiermee bereiken 
dat de route naar het strand duidelijker wordt en beter past bij 
de rauwe identiteit van IJmuiden. Eerder zijn er al cortenstalen 
prullenbakken en banken van oude meerpalen met een IJM-
stempel geplaatst. Deze verwijzen naar de scheepvaart: IJM is de 
scheepscode van IJmuiden. 

STREET ART LANGS RAUWE LOPER EN IN OUD-IJMUIDEN

Een ander onderdeel van de verfraaiing van de route zijn de street-
artprojecten die in opdracht van de gemeente zijn gestart. Nadat 
verschillende kunstenaars murals hebben aangebracht in het 
havengebied is het leuk om te zien dat bedrijven en organisaties 
nu zelf ook muurschilderingen hebben laten aanbrengen. Naast 
de inmiddels bekende werken van Smates, Bier en Brood en 
Karski en Beyond is er een nieuw werk te bewonderen van Joost 
Zwanenburg bij Baco Army Goods. Het is een muurschildering 
van verschillende zeevogels zoals een jan-van-gent. Daarnaast 
is er, weliswaar een stukje van de strandroute af, een mooie 
muurschildering van Sidney Waerts te bewonderen in Oud-
IJmuiden op een muur van basisschool De Vuurtoren. Afgebeeld 
staan kinderen die van een duin afrennen met de meeuwen en  
de vuurtoren op de achtergrond. Beide nieuwe murals zijn zeer 
de moeite waard om een keer te bekijken.

WWW.IJMUIDEN.NL/STREETART

Rauwe Loper
DE ROUTE NAAR HET STRAND

BEZOEKEN



HAVENFESTIVAL IJMUIDEN
Het seizoen wordt traditiegetrouw geopend door Havenfestival 
IJmuiden. Op zaterdag 25 en zondag 26 juni staat de Trawlerkade 
volledig in het teken van de havens, visserij en kunst en cultuur. 
Neem een kijkje op de vele schepen die aan de kade liggen, geniet 
van lokaal en professioneel entertainment, laat je verrassen door 
kunst, maak een rondvaart met één van de nautische dienstver- 
leners en geniet van Noordzeevis uit IJmuiden.

WWW.HAVENFESTIVALIJMUIDEN.NL

ZOMERFESTIVAL.IJMUIDEN
De vakantie wordt van 20 tot en met 24 juli ingeluid door het  
Zomerfestival.IJmuiden. Op en rond de Kennemerlaan vinden 
tal van activiteiten plaats, zoals een grote braderie, foodfestival en 
de Kortebaan van IJmuiden, die inmiddels is uitgegroeid tot een 
van de grootste van Nederland. Het Kennemerplein wordt omge-
toverd tot festivalterrein waar elke avond optredens van bekende 
artiesten zijn. 

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL
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We kunnen weer los!
Drie jaar na de laatste festivals en dorpsfeesten gaat het deze zomer eindelijk weer los. Vanaf juni is de gemeente Velsen 
weer het middelpunt van de evenementenregio Amsterdam, waarin ook Mysteryland en de Formula 1 Dutch Grand Prix 
plaatsvinden. Wij zetten op een rij waar je de komende maanden een ouderwets feestje kunt bouwen.
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DORPSFEEST SANTPOORT
De moeder aller dorpsfeesten! Zo kan de jaarlijkse feestweek in 
Santpoort gerust worden genoemd. In het dorp wordt al meer dan 
250 jaar gefeest ter gelegenheid van de kortebaandraverij. Dit is  
de oudste van Nederland en daarom is de draverij sinds 2020 bij-
geschreven in het Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. In 
de eerste week van augustus worden in Santpoort tientallen activi- 
teiten georganiseerd, van het ringsteken en tot de bierproeverij. 
‘s Avonds gaat het feest verder in de Hoofdstraat, waar artiesten 
optreden en het bier rijkelijk vloeit.

WWW.DORPSFEESTSANTPOORT.NL

DANCE VALLEY
Dance Valley is een eendaags festival dat jaarlijks in augustus 
wordt gehouden in de Velsen Valley in recreatiegebied Spaarn-
woude. Het festival dankt zijn naam aan de locatie van het hoofd-
podium. Deze bevindt zich in een grote vallei waar plek is voor 
duizenden danceliefhebbers. Dance Valley werd voor het eerst 
gehouden in 1995. Op het ‘Woodstock van de dance’ hebben sinds 
die tijd honderden dj’s opgetreden, van Carl Cox tot Armin van 
Buuren en van Tiësto tot Avicii.

WWW.DANCEVALLEY.COM

DUTCH VALLEY
Dutch Valley is een eendaags festival waarop muziek van eigen 
bodem centraal staat. De eerste editie vond plaats op 13 augustus 
2011. Vanaf 2019 wordt het festival gehouden op de dag na Dance 
Valley. Op Dutch Valley treden uitsluitend Nederlandse artiesten 
op. Er zijn honderden optredens, verdeeld over tien tenten en 
twee openluchtpodia. Het festival vindt plaats in de Velsen Valley 
in recreatiegebied Spaarnwoude.

WWW.DUTCHVALLEYFESTIVAL.NL

LATIN VILLAGE
Salsa, urban, reggaeton, eclectic, latin en house. Dit zijn nog maar 
een paar van de muziekstijlen die je kunt horen op Latin Village, 
hét festival voor mensen met ritmegevoel! Stil staan bij het horen 
van de zonnige beats is bijna niet mogelijk. De bezoekers besteden 
veel aandacht aan hun uiterlijk en dat maakt dit festival net even 
anders dan de andere festivals in de Velsen Valley. Latin Village 
vindt ieder jaar plaats in het derde weekend van augustus, na 
Dance Valley en Dutch Valley.

WWW.LATINVILLAGE.NL

KLEINERE EVENEMENTEN
Bekende kleinere evenementen zijn Vissenloop IJmuiden, 24Ice 
Beach Soccer Toernooi, Summer Park Sessions, Ontdek Velsen, 
Jaarmarkt Oud-Velsen en Christmas Castle Fair. In Velsen-Noord 
en Driehuis zijn kleinschaligere dorpsfeesten dan in IJmuiden  
en Santpoort. In de zomer vinden in het centrum van IJmuiden 
regelmatig snuffelmarkten en kofferbakmarkten plaats.

WWW.IJMUIDEN.NL/UITAGENDA



www.vanescatering.nl

Hutten Verhuur is gespecialiseerd in het leveren
van meubilair, bars, tenten en andere benodigdheden

voor uw evenement, feest, beurs of bijeenkomst.
Wij gaan altijd voor een totaaloplossing. Wat wij zelf 
niet in het assortiment hebben, regelen wij voor u.

Hutten Verhuur
maakt het complee t!

Hutten Verhuur B.V.
James Wattstraat 5 • 1976 BA IJmuiden

Tel. (023) 62 00 378 • info@huttenverhuur.nl

www.huttenverhuur.nl

Een evenement
om nooit

te vergeten?



info op www.sctelstar.nl

Sluit je aan bij de 

Witte leeuwen, koop een 

seizoenkaart of word sponsor!



LIEFDE VOOR DE SPORT
Velsen vertegenwoordigt een diversiteit aan sporten en het aantal 
gepassioneerde vrijwilligers, dat de verenigingen draaiende houdt, 
is uniek te noemen. Wat een liefde voor de sport is er in onze regio! 
Ook de sportverenigingen zelf blinken allemaal ergens in uit. Wij 
spraken enkele voorzitters over hun club.

VSV

De Velseroorder Sportvereniging, beter bekend als VSV, bestaat dit jaar maar 
liefst 110 jaar. De geschiedenis van deze voetbalvereniging loopt parallel met de 
historie van Velsen. Maar VSV heeft de blik op de toekomst gericht. Voorzitter 
Hans Stoelman vertelt hoe: ‘Wat in ieder geval vrij uniek is aan VSV, is dat we 
helemaal zelfvoorzienend zijn. In 2017 hebben we een bestuur met nieuw elan 
gekregen en nieuwe sponsoren aangeboord. Hup, schouders eronder. De toekomst 
ziet er nu best rooskleurig uit. Speerpunt ligt echt op onze jeugd, we hebben een 
goede trainingsstaf en de guppen melden zich massaal aan. Dat vertaalt zich in 
het feit dat er in de selectieteams 90 procent ‘eigen kweek’, rondloopt, de binding 
is groot. Dat maakt ook dat het verenigingsgevoel, samen met lichamelijk bezig 
zijn, opbloeit. We zijn trots op het verleden en dat laten we niet verloren gaan!  
We hebben een mooie club met een prima team mensen. 

WWW.VSV1912.NL

DUIKTEAM IJMOND

Duiken heeft het imago van stoere mannensport. Dat is het niet. Duiken is genieten 
van de wondere onderwaterwereld. Overal ter wereld, dus ook in Nederland.  
Het is vooral een rustige sport, zonder competitie. Je geniet van de flora en fauna, 
je zweeft door een oud scheepswrak, je hangt gewichtloos in het water en er gaat 
letterlijk een nieuwe wereld voor je open. Duikteam IJmond, ofwel DTY, is in 1971 
opgericht en verzorgt opleidingen voor 1, 2, 3 en 4 sters NOB/CMAS duikbrevetten 
die internationaal erkend zijn. Nederlandse duikers zijn graag geziene duikers want 
men weet overal wat deze brevetten waard zijn. Gezelligheid hoort zeker bij duiken, 
binnen en buiten de club. Duikers weten elkaar altijd te vinden. Ron van Vliet van 
DTY zegt: ‘Je hoeft niet per se naar een exotisch duikoord. Mijn hart ligt bijvoorbeeld 
bij wrakduiken in de Noordzee.’ DTY heeft een eigen schip, de Nehalennia, en 
organiseert regelmatig uitjes. Een beetje spannend maar bovenal ontspannend. 

WWW.DTY.NL
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GROENEVEEN TENNIS & PADEL

Voorzitter Han Nichting van LTC Groeneveen is met recht 
trots op wat afgelopen tijd bereikt is met de in 1935 opgerichte 
vereniging. De reden: ‘Sinds 2018 wordt hier ook padel gespeeld 
en wat we gaan doen is het tennis prestatieniveau volhouden 
en de toploper in padel worden. Een heel aantrekkelijke sport 
die goed bij onze vereniging past. We hebben veel geïnvesteerd 
in het toekomstbestendig maken van ons park. Onder andere 
in een aantal topclay banen zodat er zomer en winter gespeeld 
kan worden. We zijn een echte jaar rond vereniging. Er zijn 
tien tennisbanen en zeven padelbanen. Kooien dus eigenlijk. 
Padel is heel snel groeiend en ons ledenbestand is stevig aan 
het verjongen. We hebben inmiddels 1.000 betrokken en ent- 
housiaste leden. Groeneveen werkt daarbij hard aan de bindende 
factor tussen sport- en andere activiteiten; aan vereniging zijn.  
En we kennen geen derde helft maar wel een flinke uitloop, want 
we hebben een fijne kantine. Groeneveen zijn we samen!’

WWW.LTCGROENEVEEN.NL

BC VELSEN BADMINTON 

Misschien wel het allerleukst aan Badminton Club Velsen is 
dat het een sportclub is voor het hele gezin. Leeftijd en wie je 
bent speelt geen rol. Het spelplezier staat altijd voorop, voor de 
beginnend recreant tot aan de meest ambitieuze wedstrijdspeler. 
Er wordt gespeeld op drie locaties. Dus iedereen in Velsen kan 
meedoen en je kunt al snel meespelen. Nieuwe spelers of die-
genen die zijn blijven steken in het campingbadminton krijgen 
een gratis en professionele training. Proberen kan altijd, er zijn 
leenrackets aanwezig. Voorzitter Simon Visser zegt: ‘Het is vooral 
een vriendelijke sport. En binnen, dus onafhankelijk van weer 
en vooral wind. We zijn erg actief bezig met de jeugd en geven 
veel clinics op scholen. Het bestuur is jong en ambitieus. Lekker 
bewegen met een vriendelijk spelelement en met mensen van 
alle leeftijden. Er zijn jaarlijks allerlei leuke toernooien en 
onderlinge competities tussen de recreanten. Gezelligheid en 
sportiviteit staan voorop!’ 

WWW.BCVELSEN.NL
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Offshore wind 
biedt IJmuiden 

grote kansen
DOROTHY WINTERS, PROGRAMMAMANAGER OFFSHORE RENEWABLES AYOP

‘Als je geografisch dicht bij een windpark in de buurt zit, is  
dat een belangrijk aspect in het kostenplaatje van de eigenaar.  
Wanneer er plannen zijn voor grote projecten is het van belang 
dat onze leden dat op tijd weten zodat ze daarop kunnen antici- 
peren. In IJmuiden en omgeving is veel kennis en kunde aanwezig 
om de ontwikkeling van groene energie op zee te ondersteunen. 
Dan heb ik het over kabellogistiek en kranenbouwers tot aan  
bedrijven die verlichting voor op zee maken.

Als programmamanager kijk ik naar de aspecten die nodig zijn 
om de offshore windindustrie in onze regio te laten groeien. Ik 
volg de ontwikkelingen omtrent het overheidsbeleid nauw- 
lettend, signaleer wat dat betekent voor de ondernemers en breng 
partijen met elkaar in contact. De aanleg van een windpark is een 
complex project. Wij zien de Noordzee als een grote blauwgrijze 
vlakte, maar als je op de kaart kijkt naar de routes voor scheeps-
verkeer, de winning van gas, grind en zand en zones voor visserij 
en recreatie, dan is het een enorme puzzel om grote oppervlaktes 
in te tekenen voor een windpark. 

Het windpark dat Vattenfall nu in deze regio bouwt wordt vier 
keer groter dan alles wat er al voor onze kust staat te draaien. 
De parken NoordzeeWind, Prinses Amalia en Luchterduinen 
hebben bij elkaar ongeveer 357 megawatt vermogen. Het park 
van Vattenfall krijgt 1.400 megawatt. Dat komt vooral omdat de 
nieuwe turbines vele malen groter zijn. Vanaf het strand zul je ze 
straks trouwens niet zien, daarvoor staan ze te ver op zee.

Die enorme groei van groene energie hebben we hard nodig. De 
vraag zal alleen maar toenemen. Een groot bedrijf als Tata Steel 
wil uiteindelijk overstappen van gas op waterstof. Om waterstof 
te maken heb je echt heel veel groene elektriciteit nodig. Behalve 
bij de aanleg van elektriciteitscentrales op zee, want dat is wat  
de windparken zijn, zal IJmuiden ook een grote rol spelen bij 
het onderhoud ervan. IJmuiden is nu al dé onderhoudshub voor 
offshore energie in Nederland en telt ook op Europees niveau  
zekermee. Daar hoeven we niet bescheiden over te doen. Er  
gaat in de toekomst ontzettend veel moois gebeuren; met de  
energietransitie is er werk aan de winkel! En IJmuiden is klaar  
om mee te groeien.’

WWW.AYOP.COM
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De Noordzee biedt volop kansen in de transitie van fossiele naar groene energie. Er draaien al drie windmolen- 
parken voor de kust van IJmuiden en de komende jaren wordt er flink bijgebouwd. In de toekomst komen 
er zelfs drijvende zonneparken. Bij al die ontwikkelingen is een grote rol weggelegd voor het lokale bedrijfs- 
leven, weet Dorothy Winters. Zij is programmamanager Offshore Renewables bij Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports (AYOP), de netwerkverenging voor offshore-energie in het Noordzeekanaalgebied.

WERKEN
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Buitenplaats 
Beeckestijn
-
Kom langs op deze imposan-
te buitenplaats, en waan je 
een rijke Amsterdamse regent. 
Wandel door de lange marme-
ren gang met prachtig stucwerk, 
bewonder de schilderijen in de 
stijlkamers. Schuif aan tafel in 
de historische keuken, en dwaal 
daarna rond door de unieke 
collectie tuinen.

Tentoonstelling 
Omzeild!, en de 
komst van het 
Noordzeekanaal

Bijna verdween Beeckestijn in het 
Noordzeekanaal. In de 19e eeuw 
zoekt Amsterdam een oplossing om 
zijn haven bereikbaar te houden. Een 
oud plan voor een rechte, korte verbin-
ding naar de Noordzee wordt weer op-
gepakt. De vele meningen en twijfels 
over de haalbaarheid, betaalbaarheid 
en route van dit project zijn te zien in 
oude documenten en handgekleurde 
lithografi eën.
Als de eerste spade de duinen in gaat, 
loopt de route dwars door Beeckestijn. 
Ontdek in de tentoonstelling waarom 
de buitenplaats uiteindelijk omzeild is 
en een ‘knik’ in het kanaal komt.

Geopend: donderdag t/m zondag. 

Voor tickets zie  www.museumhuizen.nl/buitenplaats-beeckestijn.

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!
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DE IJMUIDER KOTTERBAL
‘Het is hartstikke leuk om te experimenteren’, zegt Frank van 
Es. ‘Daar kunnen namelijk hele leuke recepten en producten 
uit naar voren komen. Toen Tim van Zeben namens Noord-
zeevis uit IJmuiden bij ons langskwam met garnalenkroketjes,  
dachten wij direct: dat kunnen wij minstens net zo goed. Dus 
Tom Huizinga en ik zijn meteen de keuken ingedoken en zelf 
aan de slag gegaan. De eerste Kotterbal was al snel een feit.  
We lieten deze proeven aan een klant van ons. Zij vond hem ook 
lekker en via een lokale krokettenfabriek konden we verder met 
de ontwikkeling, want we waren er nog niet helemaal.’

‘Waar de eerste Kotterbal gemaakt werd van kabeljauw, hebben 
we daarna verder geëxperimenteerd met tarbot en later met 
griet in combinatie met Hollandse garnalen. Dat was in 2020 en 
in 2021 hebben we de Kotterbal gezamenlijk naar de horeca en 
viswinkels in de haven gebracht. 

Een samenwerking tussen Seabites en Van Es Catering was  
geboren’, vult Tim aan. ‘We hebben dat precies zo getimed  
toen de terrassen weer open- gingen. Daardoor kregen we een 
hoop aandacht. Mensen vinden hem ook erg lekker.’

‘En het mooie is dat de IJmuider Kotterbal echt een lokaal  
product is. De inhoud komt uit de Noordzee. Het recept is  
gecreëerd door lokale bedrijven. De bal is gemaakt bij een  
lokale krokettenfabriek. En zelfs de vormgeving van het logo en 
de verpakking is lokaal, door Jeff Folkerts, bedacht. Inmiddels 
is de Kotterbal zelfs op Texel verkrijgbaar. Maar uiteraard  
ook gewoon in onze eigen gemeente’, eindigt Tim. Frank vraagt 
tenslotte: ‘Heb jij hem al geproefd?’

WWW.SEABITES.NL

KOOP LOKAAL
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SAMENWERKING IN DE
VELSEN VALLEY

Ook lokale ondernemers worden bij de Valley Events 
betrokken. ‘De basis voor verbinding is ontmoeting en 
daar is de laatste jaren een zware wissel op getrokken’, 
aldus M’Barek. ‘Desondanks zijn er een paar mooie 
acties die uitgevoerd worden in samenwerking met 
ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie. 
Zoals een winactie met SnowWorld en Europarcs 
Buitenhuizen. De acties zijn in eerste instantie nat-
uurlijk bedoeld als beloning voor onze fans maar de 
deelnemende ondernemers profiteren daar ook van. 
Daarnaast doneren we de volledige opbrengst van de 
friendsticket-actie aan een goed doel. We zijn hier nog 
over in gesprek.’ 

De locatie is natuurlijk uniek. M’Barek is zich daar terdege 
van bewust. ‘Het is heel bijzonder dat een recreatie- 
gebied zoveel mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar 
brengt. Het feit dat onze events zo kort op elkaar worden 

georganiseerd heeft voordelen, ook op het gebied van 
duurzaamheid. Dat levert een winwin-situatie op. Wij 
hebben er heel veel zin in om iedereen een onvergetelijke 
dag of dagen te bezorgen. We zien je graag in de Velsen 
Valley!’

WWW.LATINVILLAGE.NL

M’Barek Ben Addi van LatinVillage merkt aan alles dat mensen weer zin hebben in een feestje. De organisatie 
achter het tweedaagse festival in de Velsen Valley bereidt zich voor op ongekende editie.
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Tussen de bomen
en buizerds

NATUURKAMPEERTERREIN SCHOONENBERG 

BROER EN ZUS
‘Een keer en nooit meer: dat was de conclusie na een zomer 
helpen op de camping,’ lacht Daphne Walkers. Dat ze de cam-
ping jaren later samen met haar broer Mike Snijders zou run-
nen, had ze toen niet kunnen denken. Inmiddels is hun 21e 
kampeerseizoen in volle gang. In de jaren 90 nam hun vader  
het terrein van de gemeente over. ‘Hij stapte de camping  
op en vond het meteen fantastisch,’ vertelt Mike. Toen hun 
vader overleed, werden Mike en Daphne samen eigenaar.  
‘We hebben veel gasten die terugkomen,’ vertelt Daphne, 
‘Laatst was er een stel dat hier lang geleden voor het laatst 
was. Ze zeiden: ‘Hier liep vroeger toch zo’n leuke man rond.’ 
En dan komen alle leuke verhalen over onze vader en de  
camping vroeger weer boven.’

KAMPEREN OM HET KAMPEREN
Veel veranderd is er in de loop der jaren niet. Kampeer- 
terrein Schoonenberg is een camping om te kamperen. Klinkt 
wel logisch, toch? ‘We hebben plekken en sanitair. Daarnaast 
verkopen we een ijsje en een blikje drinken, en dat is het,’ legt 
Mike uit. ‘Iedereen vermaakt zichzelf hier. Lekker genieten 
van het bos en de omgeving. En kinderen vinden elkaar sowie- 
so altijd.’ Het strand, de duinen en Spaarnwoude: het ligt  
allemaal op een steenworp afstand. ‘Of je gaat op de fiets naar 
de sluizen en een visje eten in de haven,’ voegt Daphne toe. ‘Het 
kampeerterrein ligt fijn centraal. Midden in de Randstad én 
midden in het groen.’ Ze heeft haar zin nog niet afgemaakt of 
er hipt een roodborstje rond de tafelpoot. Wie mazzel heeft, 
kan volgens de eigenaren – zelfs als de camping vol is – een 
eekhoorn of buizerd op het terrein zien. 

KAMPVUUR HOORT ERBIJ
Wel wilde dieren, geen wild animatieprogramma op Kampeer-
terrein Schoonenberg dus. ‘In de zomermaanden hebben we 
één keer per week een kampvuur. Daar komt iedereen dan 
gezellig op af,’ vertelt Mike. De rust, de stilte en de sfeer:  
dat is waarom kampeerders voor Schoonenberg kiezen. En 
het soort plaatsen. Al wandelend over een bospaadje wijst 
Daphne er een paar aan. Verscholen tussen de bomen of juist 
samen met andere kampeerders op het veld: je hebt de keuze 
op het natuurkampeerterrein in Velsen-Zuid. Wie hier in het 
hoogseizoen wil staan, moet er wel op tijd bij zijn want de 
boekingen komen vroeg. ‘Maar voor wandelaars en fietsers 
die hier spontaan langskomen, hebben we altijd een plekje,’ 
zegt Daphne kordaat. 

WWW.CAMPINGSCHOONENBERG.NL

Als er geen receptiehuisje en stroompalen stonden, zou je nauwelijks zien waar het bos overgaat in 
de camping. Eigenlijk ís het bos de camping. Kampeerterrein Schoonenberg in Velsen-Zuid is een 
kleine groene oase, maar wel met alle voorzieningen van de Randstad om de hoek. Een plek om 
vakantie te vieren en te onthaasten, maar vooral: om echt te kamperen. 
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De haven van IJmuiden, waar elke dag weer kilo’s en kilo’s verse vis aan 
land wordt gebracht om vervolgens op de visafslag te worden verhandeld. 
Van oudsher een wereld van stoere mannen die op onmogelijke tijden 
en in ruige omstandigheden werken. Hart op de tong, recht door zee en 
goudeerlijk. Een wereld van rauwe romantiek die je niet meer loslaat en 
waar de liefde voor de vis vaak van vader op zoon wordt doorgegeven. 

‘Een visserman
 heb je niet
 aan een lijntje’

74

WERKEN

Klaas van Duijn
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Joury Groen is bedrijfsleider bij de Hollandse Visveiling BV:  
‘Op één of andere manier past het bij me. Het is keihard werken 
maar geen dag is hetzelfde.’ En Klaas van Duijn, eigenaar van 
twee kotters met als thuishaven IJmuiden, zegt: ‘Geen minuut in 
mijn leven heb ik getwijfeld, het zit in je bloed op één of andere 
manier.

VAN VADER OP ZOON
Joury (42) is opgegroeid in IJmuiden en sinds 3 jaar bedrijfsleider 
van de visafslag. Zijn vader had een factorij, een bedrijf dat de 
belangen behartigt van de schepen, de vis sorteert en geschikt 
maakt voor de verkoop. Rond zijn 18e zei pa: ‘Kom maar met mij 
mee, ze zoeken een invalkracht als toewijzer die de verkochte vis 
afstapelt.’ (Is de verkoop gedaan wordt de vis toegewezen aan de 
koper en komt de naam van de koper en de soort vis op de kist te 
staan.) ‘Ik pakte elk uurtje mee en ben nooit gestopt. Op mijn 25e 
had ik een vaste aanstelling bij de veiling.’

OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST
De verkoop van de vis gaat bij de IJmuidense veiling heel eerlijk 
op volgorde van binnenkomst van de kotters. Ook de bepaling 
van de kwaliteit wordt tegenwoordig door de veiling zelf gedaan 
en is een vak apart. A-kwaliteit is vers en E-kwaliteit (Extra) komt 
van de kleinere boten die maar één of een paar dagen op zee zijn 
geweest. Om 7 uur ’s ochtends, dan zit er al twee uur werken op, 
wordt begonnen met de verkoop. Het veilen gaat digitaal maar 
Joury zit achter de microfoon in de mijnzaal om elk lot bij soort 
per boot om te roepen en houdt veel handmatig bij. Uiteindelijk 
is het ook een kwestie van gevoel en ervaring. Joury: ‘Vroeger zat 
er 50 man in de mijnzaal, nu 20. Maar er zijn wel 100 tot 120 man 
online ingelogd door middel van het PEFA-verkoopsysteem die 
op afstand inkopen. Het is een heel open markt geworden.’ Joury 
zou niets anders willen zijn en heeft een ambitie: ‘Ik wil nog een 
hoop meemaken hier en mijn streven is dat de afslag in IJmui-
den de grootste in Nederland wordt. Ik heb diep respect voor de  
vissers, het is een uitstervend ras. En je hebt geen visserman  
aan een lijntje dus ik moet wel zorgen dat we de beste prijzen en 
service bieden.’

DIT IS WAT IK BEN
Klaas van Duijn (41), is zo’n visserman. Hij heeft twee Katwijk-
se kotters, waarvan één onder Engelse vlag. De thuishaven van  
rederij Van Duijn is al 60 jaar IJmuiden. ‘Hier in de haven zijn de 
beste faciliteiten en er gaat niets boven de visafslag van IJmuiden. 
Het zijn harde werkers en ze staan altijd voor je klaar.’ Hij is de  
derde generatie en de volgende generatie staat al klaar. Klaas laat  
een foto zien van tweejarige Maarten, een heerlijk ventje met de-
zelfde open lach als zijn vader. ‘Wat het vissen zo mooi maakt?  
Het thuiskomen, de vrijheid en de onvoorspelbaarheid. Als die  
netten boven komen, vol met vis, dan heb je toch een prachtige  
dag? En de gezelligheid van de mensen onder elkaar, het viswereldje.  
Ik zou niet anders willen. Dit is wat ik ben, een visserman.’ 

ZONDER STRIJD GEEN GLORIE
Zijn werkweek begint zondagavond. ‘Om 22.00 uur van huis,  
ben je rond 1.00 uur ’s nachts op zee en een uur later liggen de 
netten aan de grond. Na twee uur halen we de netten op, de vis 
wordt gestript, maag, lever en hart eruit, en in het ijs gelegd.  
We vissen van zondag tot vrijdag en dan wordt de verse vis aan- 
geboden op de veiling.’ Hoewel de tijden veranderen blijft één 
ding altijd hetzelfde. ‘De uitdaging, de strijd die je levert om het 
ruim vol te krijgen. Maar zonder strijd geen glorie.’

WWW.ZEEHAVEN.NL
WWW.NOORDZEEVISUIT-IJMUIDEN.NL

‘Ik heb diep 
respect voor de 

vissers, het is een 
uitstervend ras!’

Joury Groen
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voor meer informatie en de feestagenda: www.zomerfestivalijmuiden.nl

ABELIA - KENNEMERLAAN 100 - IJMUIDEN

AFSCHEIDSBLOEMEN

PLUKBOEKETTEN
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Gebakken mulfilets met
kerstomaatjes-mascarponesaus
Hoofdgerecht 4 personen

Bereidingstijd: 20 minuten

INGREDIËNTEN
Rode mulfilets 8 - 12 stuks (50 gram p.s.)
Tagliatelle 350 gram
Olijfolie 5 eetlepels
Kerstomaatjes 400 gram gehalveerd
Knoflook 2 teentjes fijngehakt
Mascarpone 250 gram
Basilicumblaadjes handvol
Zout en peper

BEREIDING
Kook de tagliatelle in ruim water met zout volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Verhit in een hapjespan 2 eetlepels olijfolie. 
Bak de tomaatjes 4 minuten tot de sappen vrijkomen. Voeg de 
knoflook toe en bak 1 minuut mee. Roer de mascarpone door de 
tomaatjes. Laat de roomkaas op laag vuur zachtjes smelten. Voeg 
eventueel een scheutje water toe. Verhit in een koekenpan de laatste 
3 eetlepels olijfolie. Bestrooi de mulfilets met zout en peper en bak 
ze in 2 minuten per kant net gaar. Giet de pasta af en meng door de 
saus. Voeg zout en peper naar smaak toe. Verdeel de tagliatelle over 
4 borden. Leg er de mulfilets op en bestrooi met de basilicumblaadjes.

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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Hoofdredactie
Friso Huizinga
citymarketeer@ijmuiden.nl 

Redactie
Wouter Wesseling, Dionne Ruurda, 
Josephine Vollbehr, Ingeborg Baumann, 
Eric Budde, Janna Kamphof en 
Friso Huizinga.

Coördinatie
Wouter Wesseling, WWMB.

Vormgeving
Martijn Koster, Ten Media.

Fotografie
Petra Schuster, Mark Sassen, 
Erik Baalbergen, Ed Geels, 
Janna Kamphof, Ko van Leeuwen
en Joost Wouters.

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 magazine, adverteren 
of extra exemplaren bestellen? 
Mail dan naar Karin Noorman 
via 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), Jan Borst (penningmeester), 
Ineke van der Geest, Ruud Porck en 
Jan Hinloopen.

WWW.IJMUIDEN.NL

Als vanouds! 
Een terrasje pakken, genieten van de zon bij één van de strandpaviljoens  

en lekker uiteten bij je favoriete restaurant. Het mag weer en het kan weer.  

We hebben het gemist. Net als losgaan op de vele festivals en

evenementen in Velsen. Deze zomer kunnen we weer genieten op 

Havenfestival IJmuiden, de dansfestivals in Spaarnwoude, 

Zomerfestival .IJmuiden, Dorpsfeest Santpoort en Summer Park Sessions. 

We zien je daar!

www.ijmuiden.nl/uitagenda



Uw huis verkopen?
www.wado.nl

Kantoren in Santpoort, Haarlem en IJmuiden
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