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VOORWOORD
Ieder lustrum van ons bestaan hebben wij een bijzondere activiteit
naast ons andere vredeswerk. Ter gelegenheid van dit jubileum
stelden wij ditmaal een Vredesfietstocht samen.
Deze tocht brengt u langs monumenten en plaatsen in Heemskerk,
Uitgeest, Akersloot, Castricum, Beverwijk en Velsen-Noord, die
voor ons symbolen van Vrede zijn.
Het doel van deze fietstocht is om bij deze monumenten even stil
te staan met de wens tot vrede en verzoening. Op deze plekken
kunnen mensen samen komen en de verbinding zoeken met
elkaar, als tegenkracht tegen oorlog en agressie.
Dat betekent: niet dreigen, geen geweld gebruiken, maar luisteren
en praten. Een echte dialoog aangaan. Samen de weg vinden,
zodat je zonder geweld verder kunt.
Stilstaan…….om even de gedachten hierover toe te staan.
Wat houdt vrede voor mij in?
“Er is geen weg naar vrede
Vrede is de weg!” (Gandhi)
Wij wensen u een fijne Vredesfietstocht.
Vrouwen voor Vrede IJmond
21 September 2017
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De route:
Start in Heemskerk, Uitgeest, Akersloot, Castricum, vervolgens
via Heemskerk en Beverwijk naar Velsen- Noord.
Eindigend bij Doopsgezinde gemeente te Beverwijk.
De route kan desgewenst ingekort of in delen worden gefietst.
Terugkerende Vredesmonumenten
In de route zijn ondermeer opgenomen:
*De Vredespaal
De vredespaal als symbool om stil te staan bij vrede en een
rechtvaardige wereld. Het “Peace-Pole Project” is in 1955 in
Japan gestart door de heer Masahisa Goi als een internationaal
symbool van vrede. Hij besloot als reactie op het werpen van
atoombommen in 1945 op Hiroshima en Nagasaki zijn leven te
wijden aan de boodschap “Moge vrede heersen op aarde”
Over de hele wereld staan meer dan 200.000 vredespalen in 190
landen. In deze omgeving is Herman Rasch uit Uitgeest de maker
en initiator van de Vredespalen.
**Gemeentehuis / **Mayors for Peace
Burgemeesters dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid
van hun burgers. Op grond van die verantwoordelijkheid en niet
zo zeer op grond van hun politieke overtuiging, is onder hen op
mondiale schaal een beweging op gang gekomen. Zij vinden
elkaar in hun gedeelde bezorgdheid over de nog immer bestaande
nucleaire bewapening. De atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki in 1945 hebben gelukkig nog nooit een vervolg
gekregen, maar de productie, het testen en de modernisering ervan
zijn doorgegaan, tijdens de Koude Oorlog en daarna tot op de dag
van vandaag.
Mogelijk is deze vredesfietstocht inspiratie voor de Mayors for
Peace om in hun woonplaats de in deze tocht opgenomen plekken
te bezoeken en erover te vertellen.
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***Kerken
Van de kerken die aandacht schenken aan de vredesweek noemen
we hier de Doopsgezinde gemeente aan het Meerplein in
Beverwijk, de Kritische Gemeente IJmond, Apostolisch
Genootschap en R.K. Mariakerk te Heemskerk.
Tijdens de vredesweek in september zijn er daarop gerichte
bijeenkomsten en / of wappert de vredesvlag.
****Social Sofa
Een Social Sofa of Socialsofa is een zitbank met mozaïek
geplaatst in openbare ruimte, naar een idee van Karin Bruers.
Bruers kwam op dit idee om mensen met elkaar in contact te
brengen.
***** Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van
handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De
Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten
een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van
hun producten kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven
zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Koop
je in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van
de producenten.
***** Stoeptegel Lieveheersbeestje
In 1997 ontstaan tegen zinloos geweld en op meerdere plekken in
de IJmond te vinden.
Bijvoorbeeld op 23 september 2004 is een stoeptegel geplaatst
door wethouder Kalverda aan de A. Verherenstraat te Heemskerk
bij “de Nozem en de Non” samen met de kinderen van basisschool
“De Regenboog”. Meer scholen o.a. ook de Anne Frankschool
kozen een plek om een stoeptegel te plaatsen om zo aandacht te
vragen voor pesten en zinloos geweld.
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Start:
Heemskerk
De Vredesboom in het park aan de achterzijde van het
Gemeentehuis (Cnossenpad), is op 21 maart 2012, nationale
boomplantdag, geplant door burgemeester Nawijn. Daarbij is een
plaquette onthuld. Het thema was “Bomen (Be)leven”. Zonder
bomen is er geen leven op aarde. Zo kan een Zilverlinde de
vredesboom zijn in Heemskerk die symbool staat voor vrede, voor
een nucleair vrije wereld en voor het leven op aarde.

Vanaf deze plek is er zicht op het gemeentehuis**.
De burgemeester van Heemskerk is Mayor for Peace**.
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Houdt het gemeentehuis aan de linkerkant en ga linksaf,
Karshoffstraat. Bij de kruising rechtsaf de Maerten van
Heemskerckstraat in. We komen op het Kerkplein.
Op het trottoir voor de Dorpskerk, naast het laatste bankje,
vinden we de
Herdenkingstegel 50 jaar Mensenrechten
Op 10 december 1999, de Dag van de Mensenrechten, onthuld.
Een jaar ervoor was een monument door Heemskerkers neergezet
naar ontwerp van Piet Vos. Het beeld is kort daarna vernield.
Toen is besloten een gedenktegel te plaatsen.
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Rechtsaf, langs het Burgemeester Nielenplein , na de bocht linksaf
de Maerelaan.
Aan het begin vind je aan de linkerkant de
Wereldwinkel*****

Maerelaan vervolgen, eerste kruising linksaf A. Verherenstraat
(tegel Lieveheersbeestje), derde weg linksaf Zamenhof. Bocht
naar rechts, bocht naar links. Pad rechts opgaan voor het
verzorgingshuis langs. In het verlengde van de jeu de boulebaan
is het
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Zamenhof monument.
Ster, bij Esperantoboom geplant in 2001 in het jaar van de talen.
Het belangrijkste doel van het Esperanto is het vervullen van een
brugfunctie tussen verschillende culturen.
Esperanto is een door Lejzer Zamenhof ontworpen, makkelijk te
leren, politiek neutrale, internationale taal. In 1887 publiceerde hij
onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het
eerste boek over de taal met de titel: La internacia lingvo (de
internationale taal).
De taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en
kreeg zo de naam Esperanto.
Esperanto wordt inmiddels in meer dan 120 landen gesproken en
heeft een paar miljoen sprekers. Er is een opleving door de
mogelijkheden van Internet.

Vervolg het wandelpad met aan uw rechterhand een basisschool,
u komt uit op de Bachstraat, rechtsaf, vlak voor de bocht naar
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rechts gaat u linksaf en direct weer rechtsaf Puccinistraat, tweede
straat links is de Rameaustraat. Daar staat aan de rechterkant
basisschool de Kariboe.

De Kariboe van Truus Menger
De kariboe is als speelelement ontworpen ter gelegenheid van de
oplevering van OBS de Kariboe.
Ontworpen door Truus Menger, bekend als verzetsstrijder in WO
ll. Kunst ziet zij als het communicatiemiddel bij uitstek om
mensen te overtuigen politiek stelling te nemen en weerstand te
bieden tegen hedendaagse bedreigingen als discriminatie, onrecht,
geweld en onderdrukking. Tijdens de feestelijke onthulling in
1971 klinkt haar roep om een rechtvaardiger samenleving. Zij
wijst de kinderen van groep 8 op hun verantwoordelijkheid en
verdraagzaamheid jegens elkaar en te waken over het
welbevinden van de kleinere kinderen omwille van hun eigen
vrijheid en veiligheid.
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Het speeltoestel is inmiddels in overleg met de zoon van Truus
Menger getransformeerd tot een sculptuur dat aan de muur van de
school hangt.
De school heeft in deze buurt een functie om de leefbaarheid te
vergroten en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is de
groene speelplek open buiten de schooltijden voor kinderen uit de
buurt en staat er een
Social Sofa ****

U fietst de Rameaustraat uit, gaat rechtsaf Mozartstraat, steek de
drukke Baandert over en gaat dan eerste weg rechts, Jean
Monnetstraat. Op het eind passeren we het
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Apostolisch genootschap***.

en komen we op de Maerelaan uit.
Sla linksaf. Rechts, ter hoogte van het schoolplein, staat een
Social Sofa****.
Een mooi rustpunt.
Deze Social Sofa van Buurtteam Boven de Baandert is in
november 2011 aan de Maerelaan in gebruik genomen. Het
Buurtteam miste een ontmoetingsplek in de buurt en heeft bedacht
dat een bank een mooie ontmoetingsplek kan zijn. De sofa is een
betonnen bank die met duizenden mozaïeksteentjes is belegd door
bewoners uit de buurt.
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De Maerelaan vervolgen, bij rotonde rechtdoor Breedweerlaan.
Gaat al snel met bocht naar links. In deze bocht rechtsaf Anna
Polakstraat en kort daarna links via het fietspad “het Tolpad” de
weg vervolgen.
U verlaat nu Heemskerk
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Uitgeest
Vanaf Tolpad 1e afslag rechts, de Weeg. Bij kruising met
asfaltweg linksaf, Kleis, met grote bocht mee naar rechts, Jacoba
van Beierenlaan naar rotonde. Daar rechtsaf Gorskamplaan. Op
de Gorskamplaan onmiddellijk het fietspad verlaten en de
Gorskamplaan aan de rechterkant van de weg vervolgen. In de
bocht is rechts het plantsoen met fruitbomen. De meest rechtse
boom als je vanaf de Gorskamplaan naar het plantsoentje kijkt is
de Vredesboom (notenboom) met plaquette.
De Vredesboom
werd geplant door Burgemeester Verkleij op 18 maart 2016. Zij
deed dit samen met de kinderen van groep 1 en 2 van basisschool
“De Kornak”. Deze vredesboom staat symbool voor een nucleair
vrije wereld en voor het leven op aarde, het doel van Mayors for
Peace**.
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Gorskamplaan volgen, wordt Anna van Renesselaan, gaat over
viaduct langs spoorlijn tot aan supermarkt Deen. Bij de
supermarkt linksaf en dan linksaf fietstunnel door. Komt uit op
Geesterweg. Bij eerste oversteek oversteken en over fietspad
Geesterweg vervolgen , na ongeveer 1,5 km rechtsaf
Castricummerweg. Daar links aanhouden. Links is de Dorpskerk
met
Vredespaal*
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Rechtdoor Burg.van Nienesstraat , aan het eind bij
T-splitsing is aan de rechterkant het Gemeentehuis (Mayor for
Peace)**.
Sla linksaf Middelweg, wordt Bonckenburg, bij kruising rechtsaf
Populierenlaan. Rechts aanhouden, richting Dorregeest. Onder
viaduct door. Weg langs A9 vervolgen, na het recreatieterrein en
weilanden met bocht naar rechts, inmiddels Groot Dorregeest.
Met bocht naar links Groot Dorregeest vervolgen. Wordt Klein
Dorregeest. Aan de rechterkant 150 m voorbij manege bij bord
Akersloot, rechts steenslag pad. Als het hek dicht is via doorgang
naast het hek naar Dorregeester molen.
Vredespaal staat voorbij/achter het molenhuisje bij start
wandelpad.
Dorregeester molen 1896
Stichting Uitgeester en Akersloter Molens. Achtkante grondzeiler
poldermolen.

U verlaat nu Uitgeest
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Akersloot
Hetzelfde steenslag pad terug en dan rechtsaf. Bij de T-splitsing
rechtsaf wordt Fielkerweg, met bocht mee naar links, gaat over in
de Boschweg, Boschweg ongeveer 1 km volgen en bij de
Dorpsstraat linksaf. Geesterweg oversteken. 1e weg rechts is
President Kennedylaan met
Het Vredesmonument in het Vrijheidsplantsoen.
De V-vorm symboliseert de “V” van Victorie.
Het Vredesmonument te Akersloot herinnert de inwoners aan het
belang van de vrede. Het Vredesmonument is gemaakt door de
kunstenaar Ab van Wijhe.

Terug naar de Geesterweg, linksaf, deze na de rotonde ongeveer
800 m volgen, voor de molen de Geesterweg oversteken, linker
weg volgen naar molen De Oude Knegt.
Een achtkante grondzeiler rietgedekte korenmolen, beheerd door
Stichting Uitgeester- en Akersloter Molens.
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Vredespaal
geplaatst door Burgemeester Mans op de Internationale Dag van
de Vrede in september 2016, samen met de kinderen van groep 8
van basisschool “De Brug”.

Na de molen linksaf Hoornselaan, bij de T-splitsing linksaf,
Hoogegeest. Deze volgen, gaat over in Buurtweg, gaat over in
Startingerweg. Deze geruime tijd volgen en gaat over het viaduct
van de A-9.
U verlaat nu Akersloot.
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Ongeveer 1 km na het viaduct met de bocht mee naar rechts
richting Limmen, kort erna 2e weg naar links, is fietspad richting
Castricum .
Mooie plek om stil te staan bij
Transition town Castricum (www.ttcastricum.nl),
een lokaal initiatief van Transition Network, lokale
gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om wonen, werken en
leven minder olie-afhankelijk te maken.
”We don’t inherit the earth from our ancestors, we borrow it from
our children” (David Brower).
Fietspad richting Castricum is het Westmaderpad. Bij T-splitsing
links de Nesdijk op. Na bocht naar rechts, eerste pad links,
Buitendijkse pad gaat onder het viaduct van de Provinciale weg.
Bij samenkomst van paden bij knooppunt 18 het linker fietspad op.
Is nog steeds Buitdendijkse pad. Neem na ruim 1 km, het 3e pad
rechts nabij appartement met ronde hoek. Komt uit op laan van
Albertshoeve. Deze oversteken naar C.F. Smeetslaan. Deze volgen
tot langs het Gemeentehuis**, staat rechts. Er staan twee
olijfbomen, de linker boom is de
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Vredesboom
Op initiatief van Vrouwen voor Vrede IJmond werd op 7
december 2011 een plaquette onthuld door burgemeester Mans Mayor for Peace**, waarmee de olijfboom een vredesboom werd
genoemd.
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Schuin aan de overkant aan de Smeetslaan is de
Wereldwinkel*****.

Vanaf gemeentehuis de C.F.Smeetslaan vervolgen. Bij de rotonde
rechtdoor prinses Beatrixstraat.
Bij volgende rotonde staat links op het pleintje de
Mozaïekbank/Social Sofa****:
De bank is gemaakt vanwege de stedenband met Balatonfüred in
Hongarije, het mozaïek is van latere datum. Judith Lang van
Judeco is de kunstenares die de mozaïekbank heeft gemaakt.
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Vanaf de bank rotonde driekwart nemen, Ruiterweg. Deze
uitrijden, spoorweg over, Vinkenbaan. Eerste pad linksaf de
Zanderijweg, links aanhouden langs het spoor, en eerste deel
parkeerterrein. Deze Kramersweg met bocht naar rechts volgen,
dan bij eerste kruising linksaf de Puikman, bij Y-splitsing links,
komt uit op Beverwijkerstraatweg. Daar rechtsaf richting
Heemskerk. Na anderhalve kilometer even voor de camping
Geversduin
Verlaat u Castricum
Heemskerk
Beverwijkerstraatweg is overgegaan in Rijksstraatweg. Na ruim
een kilometer bij de verkeerslichten oversteken naar de linkerkant.
Voorbij cafetaria “De Patatoloog” links de Kerkweg in.
Marquettelaan oversteken, vrijwel direct rechtsaf, Kruipwilg. Bij
T-splitsing links, Eikvaren, bocht mee naar rechts, eerste weg
links Walstro, rechts af Vroegeling. Deze volgen met het water
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aan rechterhand. Wordt Commandeurslaan overgaand in
Helmlaan. Helmlaan gaat met bocht naar rechts, daarna eerste
weg links Ratelaar, 1e weg rechts is Stalkruid. Op het eind van
Stalkruid ligt een
Stoeptegel met het lieveheersbeestje*****.
Deze tegel aan de Stalkruid is door de bewoners van de straat zelf
aangekocht en geplaatst als symbool tegen pesten en geweld.
Een bewoner vertelt:
Ongeveer 16 jaar geleden waren de kinderen van Stalkruid nog
jong. Ze zaten allemaal op de lagere school. Ook in die jaren was
er veel aandacht voor pesten en geweld. Toen is er een idee bij de
bewoners ontstaan. Er is iemand uit de straat naar de gemeente
gegaan met de vraag of er een stoeptegel met het lieveheersbeestje
in de straat geplaatst mocht worden. Dit als symbool om de
kinderen maar ook alle andere mensen erop te wijzen dat ook zij
tegen zinloos geweld moeten zijn.
Alle kinderen hebben iets geschreven of een tekening gemaakt
voor later. Deze tekeningen en verhaaltjes zijn verzameld. Zij
hebben deze onder deze stoeptegel begraven.
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Na Stalkruid linksaf Egelantier, met bocht mee naar rechts, bij
T-splitsing rechtsaf Starweg. Drukke Rijksstraatweg oversteken,
Strengweg in. 2e weg links Kleine Houtweg. Aan het eind links
aanhouden, door fietstunnel.
U verlaat nu Heemskerk
Beverwijk;
Na 100m links het voetpad op, bruggetje naar Steve Bikolaan,
rechts af Martin Luther Kinglaan, met bocht mee, bij T-splitsing
rechtsaf Laan der Mensenrechten. Deze weg met bochten volgen.
In bocht naar rechts staat links het
Beeld Mensenrechten
Het beeld aan de Laan der Mensenrechten is gemaakt door
kunstenaar Ruud van Zon.
Bij dit beeld heeft de kunstenaar voor alle vormen, kleuren en
onderdelen een betekenis of symbool bedacht. De zwarte bol stelt
de wereld voor. De daarop geplaatste halve bol symboliseert het
nog steeds heersende onrecht in de wereld. Beide bollen werden
voorzien van een glanzende weerspiegelde coating. Zwart staat
voor droefheid, rood voor bloed en opstand tegen
onrechtvaardigheid. Op de sokkel staat geschreven:
“Voor alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen, vergeet
hen niet. Amnesty International. September 1988 (ter
nagedachtenis aan Salvador Allende).”
Het was een groepje Beverwijkers en Heemskerker, leden van
Amnesty International die, samen met de Chiliwerkgroep, het
initiatief nam voor dit gedenkteken. De leden wilden met dit beeld
de bloedige staatsgreep in Chili van 1973 herdenken.
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Laan der Mensenrechten uitfietsen, rechtsaf Kuikensweg,
Plesmanweg oversteken. Kuikensweg vervolgen. Op eind bij
T-splitsing linksaf Gladiolenlaan. Op het eind Wijk aan
Duinerweg oversteken. Arendsweg steeds rechtdoor wordt
uiteindelijk Torenstraat . Voor de kerk rechts naar pleintje bij
cultureel café Camille met tussen de bankjes
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Plaquette “Koester het recht op vrijheid”
Koningin Beatrix schreef de tekstregel. De Beverwijkse schrijfster
Meta Bison nam het initiatief. Schoolkinderen van Beverwijk
betaalden een kwartje om de gedenksteen te realiseren. Een
plaatselijke bank vulde het ontbrekende bedrag aan. Het object
vertelt op bescheiden en onnadrukkelijke wijze dat het recht op
vrijheid een bijzonder bezit is dat zorg behoeft en aandacht. Nu en
in de toekomst.

Voorbij café Camille Kerkstraat , linksaf Jan Alsweg, linksaf
Peperstraat, komt uit op Breestraat. Rechtsaf, ter hoogte van de
rechter hoek van C&A
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Stiltekring
Tijdens het VN decennium voor een cultuur van Vrede en
Geweldloosheid 2001-2010 organiseerde het Vredesplatform
IJmond stiltekringen ter hoogte van C&A. Elke eerste zaterdag
van de maand tussen 12.00 uur en 12.30 uur werden mensen
uitgenodigd om stil te staan voor de Vrede. Het idee is om in de
toekomst op deze plek een herinnering of markering te plaatsen
waarbij we stil kunnen staan bij de Vrede.
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Even verder is de
Wereldwinkel*****

Breestraat uit fietsen. Weg vervolgen tot verkeerslicht op de
Velserweg . Hier oversteken en links de Velserweg vervolgen.
Voorbij de spoorwegovergang de Rijk van Waalweg oversteken.
U verlaat nu Beverwijk
Velsen-Noord.
De Wijkerstraatweg volgen tot aan het Stratingplantsoen 4e weg
rechts.
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Vredespaal
Op deze plek op 21 september 2017, internationale Dag van de
Vrede, onthuld door burgemeester Dales van Velsen, Mayor for
Peace**.

Houdt het Stratingplantsoen aan uw linkerhand. 1e weg rechts van
Rijswijkstraat, gaat op den duur over in Duinvlietstraat. Einde
rechtsaf Andreastraat, linksaf fietspad Wijkerstraatweg. Bij
verkeerslichten oversteken.
U verlaat nu Velsen Noord
27

Beverwijk
Spoorweg over naar Velserweg, bij Halve maan naar rechts, met
bocht mee naar links. Verderop rechts is het Gemeentehuis /
Mayors for Peace**. Voorbij gemeentehuis en station fietspad
naar links, Stationsplein. 1e weg rechts tussen twee gebouwen in,
Meerstraat. Aan het begin van het Meerplein is aan de linkerkant
de
Doopsgezinde Gemeente IJmond ***.

Hier eindigt de vredesfietstocht.
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Plattegrond hele route

e

Heemskerk start

Uitgeest

Akersloot

Legenda:
G:
Ww:
Ss:
K:

Gemeentehuis
Wereldwinkel
Social Sofa
Kerkgemeenschap

Heemskerk: 1. Vredesboom
2. Herdenkingstegel 50 jaar mensenrechten
3. Zamenhofmonument
4. Kariboe van Truus Menger
Uitgeest:

5. Vredesboom
6. Vredespaal bij Dorpskerk
7. Vredespaal bij Dorregeester molen

Akersloot:

8. Vredesmonument
9. Vredespaal bij molen De Oude Knegt

Castricum (van rechts naar links volgen)

Beverwijk / Velsen-Noord/ Beverwijk eindpunt

Castricum / Heemskerk / Beverwijk

Legenda:
Castricum:

10. Vredesboom bij gemeentehuis

Heemskerk:

11 Stoeptegel Lieveheersbeestje tegen geweld

Beverwijk:

12 Beeld Mensenrechten
13 Plaquette Recht op Vrijheid
14 Plek Stiltekring Breestraat

Velsen-Noord: 15 Vredespaal

Vrouwen voor Vrede IJmond is lid van het Platform VDV
De doelstelling van het Platform VDV is een gerichte inhoudelijke
bijdrage van (Nederlandse) vrouwenorganisaties en individuele
leden aan het bevorderen van duurzame vrede en de aandacht voor
het genderaspect hiervan.
Oorlogen zijn niet alleen een zaak van regeringen en legers.
Het Platform VDV wil dat steeds meer vrouwen gaan werken aan
vrede en veiligheid. Daarvoor moeten ze de kans krijgen en alle
kansen ook aangrijpen. Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats
van geweld bestaan er ook andere en creatieve manieren om ze op
te lossen. Het Platform VDV zet zich hiervoor in.

