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De Westelijke Frontroute / fietsroute (38 km)
Stelling van Amsterdam

Omschrijving
Vanaf Beverwijk door de Zaanstreek en via het Noordzeekanaal weer terug naar Beverwijk.

Bezienswaardigheden
1 Coupure
In de wal zijn op meerdere plaatsen doorbrekingen om het voorliggende gebied te kunnen bereiken, coupures
genaamd. Aan weerzijden zijn zandophogingen te zien. Deze dienden om de coupure te kunnen dichten.
2 Coupure
In de wal zijn op meerdere plaatsen doorbrekingen om het voorliggende gebied te kunnen bereiken, coupures
genaamd. Aan weerzijden zijn zandophogingen te zien. Deze dienden om de coupure te kunnen dichten.
3 Nevenbatterij
Deze batterijen werden tussen 1903 en 1908 aangelegd en waren bestemd voor opstelling van het veldgeschut. Door
de uitvinding van het rookloze buskruit werd positiebepaling niet meer mogelijk en behoefde het geschut niet langer te
worden beschermd en kon op elk gewenste plek in het veld worden opgesteld. Ter verbetering van de
grondgesteldheid werden bij de forten zanddepots aangelegd.
4 Kruitmagazijn
Gebouwd in 1895. Op korte afstand van het magazijn in zuidelijke richting is in de dijk een scherpe bocht naar buiten.
Op deze plaats was een aarden batterij.
5 Nevenbatterij
Deze batterijen werden tussen 1903 en 1908 aangelegd en waren bestemd voor opstelling van het veldgeschut. Door
de uitvinding van het rookloze buskruit werd positiebepaling niet meer mogelijk en behoefde het geschut niet langer te
worden beschermd en kon op elk gewenste plek in het veld worden opgesteld. Ter verbetering van de
grondgesteldheid werden bij de forten zanddepots aangelegd.
6 Nevenbatterij
Deze batterijen werden tussen 1903 en 1908 aangelegd en waren bestemd voor opstelling van het veldgeschut. Door
de uitvinding van het rookloze buskruit werd positiebepaling niet meer mogelijk en behoefde het geschut niet langer te
worden beschermd en kon op elk gewenste plek in het veld worden opgesteld. Ter verbetering van de
grondgesteldheid werden bij de forten zanddepots aangelegd.
7 Boerensluis
Ingericht om de polder onder water te kunnen zetten.
8 Schutsluis
Ingericht om de polders onder water te kunnen zetten.
9 Het Rechthuis
Was van 1830 tot 1974 in gebruik als raadhuis.
10 Hervormde Kerk
Kruiskerk uit 1740
11 Doopsgezinde Noordervermaning
Thans van de Gereformeerde Gemeente, een houten gebouw. Gebouwd in 1695. Beide gebouwen wijken af van het
gebruikelijke kerkgebouw. Het was de Doopsgezinden tot 1824 niet toegestaan om kerkgebouwen te bouwen die als
zodanig ook vanaf de openbare weg zichtbaar waren. Dit gold toen ook voor de Katholieke kerken. De
Noordervermaning heeft in 1850 zijn stenen voorgevel gekregen.
12 Doopsgezinde Zuidervermaning
Groot houten gebouw uit 1731.
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Groot houten gebouw uit 1731.
13 Coupure
In de wal zijn op meerdere plaatsen doorbrekingen om het voorliggende gebied te kunnen bereiken, coupures
genaamd. Aan weerzijden zijn zandophogingen te zien. Deze dienden om de coupure te kunnen dichten.
14 Damsluis
Een damsluis verbindt de waterlopen, die door de aanleg van de liniewal werden doorsneden. Een dergelijke sluis kon
met balken worden afgesloten.
15 Coupure
In de wal zijn op meerdere plaatsen doorbrekingen om het voorliggende gebied te kunnen bereiken, coupures
genaamd. Aan weerzijden zijn zandophogingen te zien. Deze dienden om de coupure te kunnen dichten.
16 Damsluis
Een damsluis verbindt de waterlopen, die door de aanleg van de liniewal werden doorsneden. Een dergelijke sluis kon
met balken worden afgesloten. Bij de damsluis nabij de Kagerweg zijn deze schotbalken nog te zien.
17 Damsluis
Een damsluis verbindt de waterlopen, die door de aanleg van de liniewal werden doorsneden. Een dergelijke sluis kon
met balken worden afgesloten.
18 Coupure
In de wal zijn op meerdere plaatsen doorbrekingen om het voorliggende gebied te kunnen bereiken, coupures
genaamd. Aan weerzijden zijn zandophogingen te zien. Deze dienden om de coupure te kunnen dichten.

Forten in deze route
Muziekfort (Fort aan de

Fort bij Veldhuis

Fort aan den Ham

Fort K'ijk (Fort bij

Fort Zuidwijkermeer

Sint Aagtendijk)

Heemskerk

Uitgeest

Krommeniedijk)

Assendelft

Beverwijk

Activiteiten in deze route
3 juli t/m 31 dec

Belevingscentrum en Theeschenkerij
Fort bij Krommeniedijk
,
19 jan t/m 31 dec

Belevingscentrum Fort K'IJK
Fort bij Krommeniedijk
,,
14 juni 2021 t/m 14 juni 2022

Kinderfeestje Limburgse Jager!
Fort Markenbinnen
23 aug 2021 t/m 22 aug 2022

Kinderfeestje Musketier!
Fort Markenbinnen
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Uitgeest
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16 feb t/m 31 dec

Online escapegame
Fort Markenbinnen
,
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Fiets naar het noordoosten, richting de Wijckermolen

Sla rechtsaf naar de Wijckermolen

Weg vervolgen naar de Spoorsingel

Houd rechts aan en blijf op de Spoorsingel

Sla rechtsaf naar de Sint Aagtendijk

Fiets naar het noordwesten op de Sint Aagtendijk, richting de

Scherpe bocht naar links naar de Aagtenpoort

Sla linksaf naar de Parallelweg

Sla linksaf naar De Meerlanden

Sla rechtsaf naar de Sint Aagtendijk

Fiets naar het zuiden op de Sint Aagtendijk, richting het Klaas

Fiets naar het oosten op de Sint Aagtendijk, richting de

Weg vervolgen naar de Genieweg

Fiets naar het noorden op de Genieweg, richting de

Sla rechtsaf naar de Communicatieweg
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Routebeschrijving
1
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7

Fiets naar het noordoosten, richting de Wijckermolen

38 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Wijckermolen

0,5 km (2 min.)

Weg vervolgen naar de Spoorsingel

0,5 km (1 min.)

Houd rechts aan en blijf op de Spoorsingel

0,4 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Sint Aagtendijk

5 m (1 min.)

Fiets naar het noordwesten op de Sint Aagtendijk, richting de
Spoorsingel

0,1 km (1 min.)

Scherpe bocht naar links naar de Aagtenpoort

0,4 km (2 min.)

Sla linksaf naar de Parallelweg

60 m (1 min.)

Sla linksaf naar De Meerlanden

0,1 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Sint Aagtendijk

0,3 km (1 min.)

11

Fiets naar het zuiden op de Sint Aagtendijk, richting het Klaas
Grootpad

1,6 km (5 min.)

12

Fiets naar het oosten op de Sint Aagtendijk, richting de
Nieuwendijk

0,2 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Genieweg

1,7 km (5 min.)

8

9

10

13

14

15

16

17

Fiets naar het noorden op de Genieweg, richting de
Communicatieweg
Sla rechtsaf naar de Communicatieweg

32 m (1 min.)

0,9 km (3 min.)

Sla linksaf bij de Groenedijk

27 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Vuurlinie

93 m (1 min.)
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Sla rechtsaf naar de Busch en Dam

0,2 km (1 min.)

Fiets naar het oosten op de Busch en Dam

1,3 km (4 min.)

20

Fiets naar het noordoosten op de Busch en Dam, richting de
Provincialeweg/de N203/de N8

1,4 km (4 min.)

21

Fiets naar het noorden op de Busch en Dam, richting de
Krommenieweg

0,7 km (2 min.)

Weg vervolgen naar de Lagendijk

0,2 km (1 min.)

23

Fiets naar het noorden op de Lagendijk, richting het
Zwaansmeerpad

2,1 km (6 min.)

24

Fiets naar het oosten op de Lagendijk/de Landelijke
Fietsroute7 Oeverlandroute, richting het Zwaansmeerpad

0,8 km (2 min.)

Sla linksaf naar het Zwaansmeerpad

1,0 km (3 min.)

Fiets naar het oosten op het Zwaansmeerpad

3,2 km (9 min.)

Fiets naar het zuiden op het Zwaansmeerpad, richting het
Woudaappad

1,5 km (5 min.)

Weg vervolgen naar het Woudaappad

0,5 km (1 min.)
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33

34

35

Fiets naar het zuiden op het Woudaappad, richting de Taandijk

Sla rechtsaf naar de Taandijk

Fiets naar het westen op de Taandijk, richting de Uitweg

84 m (1 min.)

0,5 km (1 min.)

30 m (1 min.)

Sla linksaf naar de Uitweg

0,7 km (2 min.)

Sla rechtsaf naar de Zonnebaars

0,2 km (1 min.)

Fiets naar het zuidwesten op de Waterjuffer/de Zonnebaars,
richting de Avondrood
Sla linksaf naar de Serooskerkestraat
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80 m (1 min.)

0,2 km (1 min.)
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36

37

38

39

40

Weg vervolgen naar de Eikelaan

0,5 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Weverstraat

90 m (1 min.)

Fiets naar het noordoosten op de Weverstraat, richting het
Hondemahof

90 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Heiligeweg

Weg vervolgen naar het Kerkplein

0,2 km (1 min.)

75 m (1 min.)

41

Sla rechtsaf naar de Landelijke Fietsroute7
Oeverlandroute/de Zuiderhoofdstraat

0,2 km (1 min.)

42

Fiets naar het zuiden op de Zuiderhoofdstraat, richting het
H.D. Arinkplein

0,2 km (1 min.)

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Weg vervolgen naar de Vlietsend

Fiets naar het zuiden op de Vlietsend, richting de Jean Henri
Dunantstraat

77 m (1 min.)

0,2 km (1 min.)

Flauwe bocht naar links om op de Vlietsend te blijven

37 m (1 min.)

Weg vervolgen naar de Korte Industrieweg

12 m (1 min.)

Sla linksaf

0,2 km (1 min.)

Fiets naar het oosten, richting de Vaartdijk

0,5 km (1 min.)

Sla rechtsaf

0,5 km (2 min.)

Fiets naar het zuiden, richting de Middel

0,4 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Middel

0,8 km (2 min.)

Fiets naar het zuiden op de Middel, richting het Freek Engelpad

1,5 km (4 min.)

Fiets naar het zuiden op de Middel, richting de Weiver
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72 m (1 min.)
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Sla rechtsaf naar de Weiver

Sla linksaf naar de s153

0,7 km (2 min.)

8 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Kerkbuurt

0,4 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de J.J. Allanstraat

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het zuiden op de J.J. Allanstraat, richting de
Paradijsvogel

1,9 km (5 min.)

Weg vervolgen naar het Zuideinde

1,4 km (4 min.)

Sla rechtsaf naar de Overtoom

1,0 km (3 min.)

Fiets naar het westen op de Overtoom

1,3 km (4 min.)

Sla linksaf naar de Nauerna

0,6 km (2 min.)

Houd links aan en blijf op de Nauerna

1,5 km (4 min.)

Sla linksaf naar de Provincialeweg/de N246

0,1 km (1 min.)

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Kanaalweg

0,3 km (1 min.)

Fiets naar het westen op de Kanaalweg

0,3 km (1 min.)

Flauwe bocht naar rechts om op de Kanaalweg te blijven

0,2 km (1 min.)

Sla linksaf om op de Kanaalweg te blijven

0,2 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Noorder IJ- en Zeedijk

0,3 km (1 min.)

Flauwe bocht naar links naar de Kanaalweg

1,9 km (5 min.)

Fiets naar het noordwesten op de Kanaalweg

0,3 km (1 min.)
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Sla rechtsaf om op de Kanaalweg te blijven

1,3 km (4 min.)

Weg vervolgen naar de Vuurlinie

0,5 km (2 min.)

Fiets naar het noorden op de Vuurlinie, richting de
Noorderweg

0,7 km (2 min.)

Sla linksaf

0,2 km (1 min.)

Sla rechtsaf richting de Vuurlinie

0,1 km (1 min.)

Weg vervolgen naar de Vuurlinie

0,3 km (1 min.)

Sla linksaf naar de Sint Aagtendijk

0,1 km (1 min.)

Fiets naar het westen op de Sint Aagtendijk, richting het Klaas
Grootpad

0,8 km (2 min.)

Sla linksaf naar De Meerlanden

0,1 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Parallelweg

60 m (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Aagtenpoort

0,4 km (2 min.)

Scherpe bocht naar rechts naar de Sint Aagtendijk

0,1 km (1 min.)

Sla rechtsaf naar de Spoorsingel

0,2 km (1 min.)

Fiets naar het zuidwesten op de Spoorsingel, richting de
Spoorsingel

0,7 km (2 min.)

Weg vervolgen naar de Wijckermolen

0,5 km (1 min.)

Sla linksaf

Sla rechtsaf
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29 m (1 min.)

Map data �2021
3 m (1 min.)

