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Belangrijke uitzichtpunten

1 Zaanweg te Wormer, uitzicht op de pakhuizen en 

silo’s van de voormalige rijstpellerijen.

2 Zaanse Schans, Leeghwaterweg, aan de zuidzijde van de

brug over de Zaan.

3 Hembrugterrein, Hemkade (zuidoost punt van de

landtong, uitzicht op Amsterdam.

4 NDSM-werf, op het eindpunt van de pier, uitzicht op

Amsterdam

5 Van Diemenstraat/Westerdoksdijk, uitzicht op de

voormalige NDSM-werf en de silo Korthals Altes.

6 De Ruyterkade/Piet Heinkade, uitzicht op Oostelijke

Eilanden

7 Schipholweg, Boesingheliede, uitzicht op de Polderbaan

van Schiphol

8 Oud-Velsen, uitzicht op het Noordzeekanaal

9 IJmuiden, kop van de haven, uitzicht op zeegat

10 IJmuiden, Noordersluisweg, uitzicht op staalfabrieken

11 Wijk aan Zee, vanaf Rolandsduin, uitzicht op

staalfabrieken

12 Noordpier, uitzicht op uitgaand en inkomend

zeevaartverkeer

13 Zuidpier

EBH/De Lichtfabriek
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Corus-Hoogovens
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Pakhuis Batavia

9 Zaanse Schans
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Toegankelijke locaties

A Amsterdam Beurs van Berlage www.beursvanberlage.nl

B Amsterdam Centraal Station www.stationseiland.nl

C Amsterdam Diamantslijperij Boas www.gassandiamonds.nl

D Amsterdam Energetica www.energetica.nl

E Haarlem Centraal Station www.nl.wikipedia.org/wiki/Station_Haarlem

F Halfweg Museum Stoomgemaal www.stoomgemaalhalfweg.nl

G Heemskerk Fort Veldhuis www.arg1940-1945.nl

H Uitgeest Erfgoedpark De Hoop www.dehoopuitgeest.nl

I Uitgeest Fort aan den Ham www.fortaandenham.nl

J Vijfhuizen Kunstfort www.kunstfort.nl

K IJmuiden Zee- en Havenmuseum www.zeehavenmuseum.nl

L Zaandam Czaar Peterhuisje www.zaansmuseum.nl

© 2007 Google

Gemaal De Cruquius
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Suikerfabriek Halfweg
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Ontsluiten van industrieel erfgoed

De HollandRoute is een regionale route in het
kader van de internationale European Route of
Industrial Heritage (ERIH). ERIH is actief in het
benoemen, herbestemmen en ontsluiten van
industrieel erfgoed www.erih.net Zo worden onder

andere fiets- en wandelroutes ontwikkeld in Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland. Ze verbinden locaties die een belangrijke
betekenis hebben op het gebied van de industriële ontwikkeling.
De HollandRoute voert langs een indrukwekkende hoeveelheid
industrieel erfgoed rond het Noordzeekanaal. U kunt het gebied
verkennen met de auto, per fiets, te voet of met de boot.
Voor gedetailleerde route-informatie zie: www.hollandroute.nl 

Hoofdroute
De hoofdroute voert langs alle belangrijke erfgoedlocaties. De
route start op het Hembrugterrein te Zaandam en loopt via Amster-
dam, Halfweg, Cruquius, Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest, Krommenie en Wormer weer terug naar Zaandam.

Fiets
De fietsroute is 118 km lang en voert voor een groot deel over
oude dijken. Het is goed mogelijk om de tocht op te splitsen in de
oostroute (40 km), middenroute (49 km) en westroute (38 km).

Wandelen
Voor de wandelaar zijn diverse thematische routes beschikbaar,
die onderdeel uitmaken van de route. 

Boot
In dit waterrijke gebied is het zeer de moeite waard om de route
per boot te doen. De meeste locaties liggen aan het water en er
zijn faciliteiten voor watertoerisme. De route is geheel met staan-
de mast te varen.

Landschap - Erfgoed - Recreatie
Wat hebben Heineken, stoomgemaal
De Cruquius, pakhuis Batavia, de Wes-
tergasfabriek en de Zaanse Schans met
elkaar te maken? Het zijn allemaal
industriële erfgoedlocaties van de Hol-
landRoute. Het gebied van de Holland-
Route is de brede zone rond het Noord-
zeekanaal, de Zaan, het IJ, het Spaar-
ne en de Trekvaart tussen Haarlem en
Amsterdam. Verstedelijking, havens,
industrie en polderlandschap wisselen
elkaar contrastrijk af. De HollandRoute
smeedt historisch erfgoed aaneen.
Vele markante gebouwen markeren het
rijke industriële verleden van het Noord-
zeekanaalgebied.  Met de HollandRou-
te beschikt de regio over een toeris-
tisch-recreatief routenetwerk dat deze
erfgoedlocaties met elkaar verbindt.
De HollandRoute is een regionaal pro-
ject in een belangrijke cultuurhistori-
sche omgeving. 

Amsterdam
In de 17de eeuw was Amsterdam de
belangrijkste haven- en koopmansstad
ter wereld. Amsterdam had toen nog
geen directe vaarweg naar de open zee
en was slechts toegankelijk via de Wad-
denzee,de Zuiderzee, en het IJ. 
Vanaf halverwege de 19de eeuw werden
oude plannen om een directe verbin-
ding van Amsterdam met de zee door
de duinen bij Velsen te doorgraven
weer opgepakt. De eerste plannen
daartoe stammen namelijk al uit het
begin van de 17de  eeuw. Voor de aan-
sluiting van bestaande haven en vaar-
ten moesten negen zijkanalen gegraven
worden. De aanleg van het Noordzee-
kanaal zelf betekende een doorgraving
van zes kilometer duinen en het droog-
malen van het Wijkermeer en het IJ. In
1876 werd het kanaal geopend.
Het aantal schepen dat de Amsterdam-
se haven aandeed werd door de ope-
ning van het Noordzeekanaal in korte
tijd verveelvoudigd. Zowel aan de oost-
als westzijde van de stad werd de
haven uitgebreid. Ten oosten werd bij-
voorbeeld de Oostelijke Handelskade
en het IJ-eiland aangelegd. Ten westen
de Houthaven en de Petroleumhaven.

Zaanstreek
De ontwikkeling van de Zaanstreek als
industriegebied is begonnen in de 17de

eeuw. Het wordt wel eens getypeerd als
het “oudste industriegebied van Euro-
pa”. De verwerking van de ruwe grond-
stoffen, die in de haven van Amsterdam
werden aangevoerd, tot eindproducten
en halffabrikaten vond grotendeels in
de Zaanstreek plaats. Met de opening
van het Noordzeekanaal in 1876 en de
massale aanvoer van koloniale waren
en hout uit het Scandinavisch gebied
nam de industrie in de Zaanstreek een
grote vlucht.

Beverwijk
Beverwijk had altijd al een haven die via
het Wijkermeer en het IJ met de Zui-
derzee verbonden was. Via water wer-
den de producten van de Beverwijkse
landbouwers afgezet op de Amsterdam-
se markt. Zijkanaal A vormde de nieu-
we verbinding van de haven naar het
Noordzeekanaal. 

Velsen / IJmuiden
In Velsen en IJmuiden ontstond door de
sluizen en de passerende schepen een
grote bedrijvigheid. Alle benodigde
diensten voor de scheepvaart werden in
het sterk groeiende Velsen gevestigd.
Bovendien was in IJmuiden een haven
gemaakt waar al snel een grote vissers-
vloot gebruik van maakte. Natuurlijk
vestigde zich ook de industrie in Velsen.
Al voor de eeuwwisseling was er een
papierfabriek in de gemeente geopend.
In 1917 werden de Hoogovens aan de
IJmond aangelegd. Dit bedrijf groeide
redelijk snel uit tot Nederlands grootste
zware industrie. Zij is dat nog steeds.

Haarlemmermeer
Tussen 1848 en 1851 werd de Haar-
lemmermeer drooggepompt met de
drie stoomgemalen Leeghwater, Lijn-
den en Cruquius (ERIH Ankerpunt).
Daartoe was vanaf 1840 een bijna 60
km lange ringdijk opgeworpen. Hoofd-
functie op de bijna 18.000 hectare
grond was landbouw. In de 20ste eeuw
kwamen daar verstedelijking, glastuin-
bouw en uitgebreide infrastructuur
(wegen, spoorwegen, luchthaven
Schiphol) bij en groeide de bevolking
tot circa 140.000 inwoners. 

Het Hembrugterrein is een voorma-
lig industrieel- en militair domein.
Hier bevond zich onder andere de
Artillerie Inrichtingen, een munitiefa-
briek opgericht in 1887 door het
Ministerie van Oorlog. 

Het complex ligt in het hart van de
Stelling van Amsterdam. Binnen de
Stelling van Amsterdam was bevoor-
rading van alle benodigde voeding
en goederen van groot belang. 
Het terrein is zeer beperkt open-
baar toegankelijk.

Hemkade 2
1506 PR  Zaandam

Neveritaweg 15
1030 BH  Amsterdam
Telefoon: 020-3305480
www.ndsm.nl

Stadhouderskade 78
1072 AE  Amsterdam
Telefoon: 020-5239666
www.heinekenexperience.com

Haarlemmerweg 8-10
1014 BE  Amsterdam
Telefoon: 020-5860710
www.westergasfabriek.nl

Cruquiusdijk 27
2042 ER Cruquius
Telefoon: 023-5285704
www.museumdecruquius.nl

Wenckebachstraat 1
1951 JZ  Velsen 
Telefoon: 0251-491307
www.corus.nl

Veerdijk 39
1531 MS  Wormer 
Telefoon: 075-6284913
www.cafe-batavia.nl

Schansend 7
1509 AW  Zaandam 
Telefoon: 075-6162862
www.zaanseschans.nl

Westzijde 168-188
1506 EK  Zaandam
Telefoon: 075-6168320
www.dekoekfabriek.nl

De voormalige Nederlandsche
Droogdok en Scheepsbouw Maat-
schappij (NDSM) bevindt zich aan
de noordzijde van het IJ te Amster-
dam. Bij de inrichting van de werf
is sprake geweest van een uitge-
kiend functioneel inrichtingsplan
waardoor men o.a. materieel effi-
cient kon inzetten.

Nu is de werf een cultureel domein
in ontwikkeling. Men organiseert er
o.a. theateruitvoeringen en andere
grootschalige (dance)evenementen.

Heineken Experience, een ERIH
ankerpunt. De 22-jarige zakenman
Gerard Adriaan Heineken koopt in
1862 brouwerij 'De Hooiberg', de
grootste brouwerij in de regio
Amsterdam. De zaken gaan goed
en het merk Heineken ontwikkelt
zich tot één van de grootste bier-
merken ter wereld.

Heineken Experience maakt alle
facetten die verband houden met
de productie van bier op een unieke
manier toegankelijk. Personen tot
18 jaar mogen alleen binnen onder
begeleiding van een volwassene.

Tussen 1883 en 1904 vond de
bouw van de Westergasfabriek
plaats onder architectuur van Isaac
Gosschalk (1838-1907), één van
de meest vooraanstaande Neder-
landse architecten van dat moment. 

Het complex is sinds 1996 geleide-
lijk getransformeerd tot een van de
populairste uitgaansgelegenheden
van Amsterdam.

Stoomgemaal De Cruquius, een
ERIH ankerpunt. Op 29 november
1836 was er sprake van hevig
noodweer in Noordholland waarbij
het toenmalige Haarlemmermeer
buiten zijn oevers trad. De overstro-
ming van 4000 hectaren land was
het gevolg. Men besloot tot droog-
legging van het meer. 

Stoomgemaal De Cruquius was één
van de drie gemalen die men hier-
voor bouwde. Na 1932 werd het
gemaal overbodig en werd het een
van de eerste monumenten van
bedrijf en techniek ter wereld. 

Het complex van Corus is niet toe-
gankelijk voor het publiek. Maar wie
van spectaculaire industrie houdt
moet er zeker gaan kijken. 
Het sluizencomplex daarentegen is
24 uur per dag vrij toegankelijk.
Vooral in de schemering is een
bezoek aan deze omgeving zeer de
moeite waard.

Goede uitzichtpunten zijn:
- Kanaaldijk te IJmuiden
- Duinrand te Wijk aan Zee

Wormer was in de 16e en 17e eeuw
reeds een bloeiende handelsplaats.
Langs de Zaanoever stonden vele
windmolens om hout te zagen, graan
te pellen, olie te persen en papier te
bereiden. Vanaf het midden van de
19e eeuw werden de meeste stoom-
rijstpellerijen opgericht. 

Voormalig pakhuis Batavia, bouwjaar
1894, is onderdeel van de beeldbe-
palende fabriekswand aan de oever
van de Zaan. In Café Batavia kunt u
onder het genot van een hapje en
drankje het industriële verleden aan
de Zaan ervaren.

De Zaanse Schans is een ERIH
ankerpunt en geeft een beeld van
de industriële ontwikkeling van vóór
het stoomtijdperk. Vooral molens
en handwerk en oude ambachten
zijn hier te bezichtigen. De Zaanse
Schans is geen museum maar een
woon- en werkomgeving die (gratis)
openbaar toegankelijk is. 

Ook het Zaans Museum, gelegen
aan de Zaanse Schans, is absoluut
een bezoek waard. Het toont op
een eigentijdse wijze aan de hand
van de thema’s wonen, werken
wind en water de boeiende geschie-
denis van  de Zaanstreek.

In de Zaanstreek, om precies te zijn
in Wormer en Jisp, werd in de 17e
eeuw al beschuit gebakken ten
behoeve van de bemanning van
zeeschepen tijdens lange reizen.
Het was E.G. Verkade die in 1886
te Zaandam een brood- en beschuit-
fabriek stichtte.

Het Verkadecomplex is gedeeltelijk
toegankelijk voor het publiek. Het
complex krijgt een nieuwe bestem-
ming zoals woningen, kantoren en
een museum. Een restaurant en
een health club hebben inmiddels
hun intrek genomen.
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Uitzichtpunt 9: het Noordzeekanaal ter hoogte van IJmuiden

European
Route

of Industrial
Heritage
€1,-

Objectaanduidingsbord

Richtingsbord

Bord voor de fietsroutes.

Hembrugterrein NDSM Heineken Experience Westergasfabriek Gemaal De Cruquius Corus-Hoogovens Pakhuis Batavia Zaanse Schans Verkade

Haarlemmerstraatweg 22  
1165 MJ  Halfweg
www.sugarcity.nl
Telefoon: 023-5264949

Het terrein van de voormalige Sui-
kerfabriek Holland ligt geïsoleerd
ten opzichte van het centrum van
Halfweg, tussen de rijksweg N200
en de ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder.

De herontwikkeling van het complex
richt zich momenteel op een mix
aan functies zodat er een levendig
gebied ontstaat dat vrij toegankelijk
is voor iedereen.

Suikerfabriek Halfweg

Minckelersweg 3
2031 EM  Haarlem
Telefoon: 023-5400288
www.lichtfabriek.nl

EBH, voormalig energiebedrijf Haar-
lem. Gebouwen naar ontwerp van
de architect J.J. van Noppen. De
herontwikkeling van het terrein richt
zich op een centrum voor cultuur en
(nieuwe) media. 

De diverse gebouwen zijn het cen-
trum van verschillende activiteiten.
In de grote transformatorhal organi-
seert men regelmatig beurzen,
modeshows en dance-evenemen-
ten.

EBH/De Lichtfabriek

Gevelwand aan de oever van de Zaan

C
olofon

Colofon

HollandRoute en alle andere
Nederlandse ERIH-routes worden
ten uitvoer gebracht door
Stichting Industriecultuur Nederland.
De organisatie is gevestigd in Alkmaar
en werkt voor deze route nauw samen
met de Provincie Noord-Holland.

Industriecultuur Nederland
Nieuwlandersingel 77
1814 CLAlkmaar

tel:072 - 512 13 14
email:info@erih.nl
internet:www.erih.nl
www.hollandroute.nl

www.erih.nl

prijs: €1,-

1110987654321

www.hollandroute.nl
www.erih.nl

Voor gedetailleerde route-informatie zie: www.hollandroute.nl
U kunt daar ook uw kaart downloaden

Bronnen: Google maps.  Google is het gedeponeerd handelsmerk van Google Inc.


