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IJmuiden
forteiland  

routebeschrijving

Vanaf Amsterdam

Navigatie Informatie: Sluisplein 80, 

IJmuiden

Vanaf Amsterdam - Utrecht; A9 - A22

Vanaf Alkmaar; A9 - A22

Vanaf Den Haag; A4 - A5 - A9 - A22

• Voor Velsertunnel de afslag IJmuiden 

(A22) nemen.

• Rij richting IJmuiden

• In de gemeente IJmuiden, vanaf het 

Pontplein de borden 'IJmuiden aan 

Zee' en 'Havens' volgen.

• Langs het water, de eerste rechts 

richting 'Sluizen'.

• Deze weg blijven volgen, voorbij de 

sluizen (sluizen rechts laten liggen). Met 

de weg mee de bocht naar links volgen 

en meteen in de bocht rechtsaf richting 

de zgn. 'Kop van de Haven' en de 

IJmuidense rondvaartmaatschappij. 

De ligplaats van de boot is aan de 

steiger naast het vissersmonument 

'de man met de lantaarn'.

• De overvaart naar het forteiland is met 

de rondvaartboot 'Koningin Emma', 

deze ligt tegenover het restaurant 'de 

Kop van de Haven' aan de stijger. Hier 

zal PBN u ontvangen.

Het Fort op het eiland is Unesco 

werelderfgoed uit 1888. Hierdoor zijn 

niet alle paden van het monument even 

egaal en raden wij de dames aan géén 

hogehakken te dragen tijdens een bezoek 

aan het Forteiland.

Informatie 
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