
Doortraproute   Start: Gemeentehuis Heemskerk, Maerten  
van Heemskerckplein 1, 1964EZ Heemskerk.  
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt

1. Ga vanaf het gemeentehuis in noordoostelijke 
richting en sla rechts af naar Karshoffstraat 

2. Bij de Y-splitsing schuin rechts naar de  
Kon. Wilhelminastraat  

3. Bij de T-splitsing links af naar de Jan van Kuikweg 

4. Neem op de rotonde de 1e afslag naar de 
Gerrit van Assendelftstraat 

5. Bij de verkeerslichten links af naar de Tolweg 

6. Fiets richting de oversteek plaats voorbij  
het kasteel en sla rechts af naar Reynoutlaan, 
ga het parkje in  

7. Volg het pad en ga bij de zijstraat links af  
naar de Zuidermaatweg, u volgt nu de 
knooppuntenroute naar 36  

8. Bij 36  links af over de brug (wellicht even 
afstappen) naar 37  

9. Sla bij 37 , voorbij het vliegtuig, rechts af 

10. Fiets rechtdoor naar Fort Veldhuis toe  
op de Genieweg 

11. Bij het eerste fietspad (voor de gaswinning) 
rechts af (te herkennen aan wandel bord 37) 

12. Ga bij de Y-splitsing links af 

13. Ga bij de rotonde rechtdoor (2e afslag) 

14. Fiets langs Citadel en sla bij de T-splitsing 
rechts af naar de Laan van Broekpolder 

15. Ga scherp links naar Musket en weer 
scherp links naar Schutterskwartier 

16. Ga rechts af naar het fietspad en houd 
rechts aan 

17. Sla bij de T-splitsing links af naar de  
Laan van Archeologie 

18. Sla rechts af op de rotonde 

19. Fiets rechtdoor tot u links af de weg over 
kunt steken, sla gelijk weer links af om het 
fietspad blijven volgen 

20. Sla na de voetbalvelden bij het kruispunt 
rechts af bij de Sint Aagtendijk 

21. Ga na 500 meter schuin links de dijk af, 
naar 41  

22. Blijf rechtdoor fietsen op het fietspad langs 
de weg tot u een speeltuin tegenkomt 

23. Ga rechts af langs de speeltuin naar het 
Foreestpad  

24. Bij de verkeerslichten rechtdoor en daarna 
links aanhouden, zodat u rechts water ziet 

Bezienswaardigheden
Dit is een afwisselende route tussen 
leuke woonwijken en het mooie 
Heemskerkduin. In deze route komt 
u alles tegen. Bij de fietsers die 
deze route al gefietst hebben werd 
vooral de afwisseling in omgeving 
erg gewaardeerd. U komt onder 
andere langs het Luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis. Vervolgens heeft u 
een kleine klim omhoog, om zo de 
snelweg (A9) over te steken. 

Ervaar het zelf, laat u positief 
verrassen en vergeet vooral niet  
te genieten van de omgeving!

Opletpunten
Bij routepunt 7:
Gevaarlijke oversteek, kan druk zijn.

Heemskerk 21 km



25. Ga rechts af langs het water, richting het 
Willem-Alexanderplantsoen, naam wordt 
Hoogdorperweg 

26. Sla links af naar de Duitslandlaan, naam 
wordt Jan Ligthartstraat 

27. Bij de tweede verkeerslichten links af naar 
de Starweg 

28. Bij de kruising rechtdoor naam wordt 
Strengweg 

29. Ga schuin rechts naar de Voorweg  
(laatste drempel) 

30. Sla links af naar het Laantje 

31. Sla schuin links naar Voorweg, blijf de weg 
volgen, naam wordt Oudendijk 

32. Bij de verkeerslichten oversteken en links 
af naar Rijksstraatweg, ga rechtdoor over 
de rotonde 

33. Sla scherp rechts bij de Oosterweg  
(eerste afslag, richting sportpark de Vlotter) 

34. Blijf op de Oosterweg en fiets rechtdoor 

35. Bij de T-splitsing links af naar de 
Marquettelaan 

36. Neem op de tweede rotonde de eerste 
afslag naar de Ridder Arnoudlaan, wordt 
Spoellaan 

37. Bij de Y-splitsing schuin links naar de Carel 
van Manderstraat, ga rechtdoor op de rotonde 

38. Ga rechts af naar de Maerten van 
Heemskerckstraat, U bent weer aangekomen 
bij het gemeentehuis Heemskerk.
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1-2 Hier wijken we af van de fiets-
knooppunten. Dit verwijst naar het 
nummer in de routebeschrijving.

36 37 9-38

1-6 7

Horeca & Rustpunten
Tijdens deze route zijn veel 
verschillende horecagelegenheden 
te vinden. Zo komt u bijvoorbeeld 
langs Halfweg Eten&Drinken aan de 
Hoogdorperweg, een leuke tent voor 
een hapje eten of wat te drinken 
midden in een woonwijk. Verderop, na 
door het duingebied gefietst te hebben, 
kunt u bij de verkeerslichten rechts 
af de Rijksstraatweg op voor Blond 
Lunch&Diner. Een gezellig en betaalbaar 
restaurant met buitenterras. 

Heeft u zin om te snacken of wilt u 
genieten van een heerlijk bakje koffie 
tijdens de fietstocht? Vervolg dan 
de route voor De Patatoloog. Naast 
de heerlijke snacks en patat die zij 
verkopen, beschikt De Patatoloog 
ook over een uitgebreide menukaart. 
Tijdens deze route zijn er ook genoeg 
bankjes om zelf even te rusten met 
eigen eten en drinken.

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.
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Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en leuke 
fiets rondjes van 20-25 km voor senioren. 
De routes zijn mooi en groen. Ze gaan 
zoveel mogelijk over ruime paden, rustige 
wegen, overzichtelijke kruispunten en 
kennen weinig obstakels.

Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers 
van de Fietsersbond. Om te checken of 
fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, hebben tientallen oudere 
fietsers de routes getest. Komt u toch een 
fout of probleem tegen? Mail dan naar 
doortraproute@fietsersbond.nl.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

www.teamsportservice.nl




