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WANDELROUTE BROEK IN WATERLAND

1r

ROUTE-INFO
Verharde paden @OOOo
Beschutting o i.jj ir: lii ii
Horeca @6@it: it
Afwisseling 6@o'ii:t,í:

Bereikbaarheid ov @oo

Met de bus vanuit Amsterdam Centraal Station
staan we in minder dan een halfuur midden in
de Dorpsstraat in het centrum van Broek in
Waterland. Omringd door weilanden tijkt dit
van oorsprong vissersdorp een echt boerendorp.

Met de rijke historie en de prachtig gerestau-

reerde eeuwenoude houten huizen (1n oorspron-
kelijk Broeker grijs, pasteltinten en bonte kleu-
ren) met unieke gevels, heeft het een unieke
charme. Rijke reders, kapiteins en kooplieden
kwamen in de Gouden Eeuw in dit pittoreske

dorp wonen, wat Broek tot een van de rijkste
dorpen in Nederland maakte. Nu wonen er in de

kapitale huizen in dit groene dorp veel kunste-
naars en mensen ult de culturele wereld.
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Gedecoreerde gevels

We genieten van de gedecoreerde gevels

en de verzorgde weelderige tuinen en

van het uitzicht over 't Havenrak, waar

dagjesmensen met bootjes het dorp bin-
nenvaren, en de theekoepel uit de Fran-

se periode (1793). Op het Kerkplein ne-

men we een kijkje bij de gotische

Broeker Kerk met zijn prachtige fresco's

en zeventiende-eeu\Mse kerkbanken. En,

even ten zuiden van het centrum, op het

terras van Iunchcafé Atelier Elly Koot

aan de Broekervaart, nemen we bij de

karakteristieke ophaalbrug'Zuiderbrug'
met een goede kop koffie de sfeer van

het dorpsleven verder in ons op.
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Wat een rust en ruirnte

oïrder de
rcok van

Tussen water en weitand
Vla de kleurrijke Broeker huizen en monu-
mentale bomen aan n'eerszijden van de

oorspronkelijke dorpsstraat vervolgen we

onze wandellng door het landelijke deel

van Waterland-Oost richting Zuiderwoude.
Het gehucht bestaat uit zo'n honderd hui
zen, waaronder monumenten als een fraaie
pastorie uit 1912 en zeventiende-eeuwse

stoipboerderijen. We lopen op rechte paden

door het open veenweidegebied omringd

door een rljkdom aan luidruchtige weide-

vo ge1s. wuivende goudgele koolzaadvelden,

bloemrijke graslanden, veenr.ivieren waar
honderden kikkers kwaken. robuuste
knotwilgen, dagjesmensen die in een elek-

trlsche flulsterboot of kano de omgeving
verkennen, en mooie rvaterpartijen (je

kunt er niet omheen). Bijna de helft van

het totale oppervlak van de gemeente Wa-

terland bestaat uit water. En niet voor
niets is Laag Holland, met z'n unieke cu1-

tuurhistorie en (gecultiveerde) landschap,

door het Rijk aangewezen als Nationaal
Landschap. Wat een ruimte. Wat een rust.
Wat een landelijke plek is dit, zo onder de

rook van Amsterdam.
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.':- ::erende Gouwzee
::'aer hervormde kerkje in het

. . - :::dorp Zuiderwoude doen we

, . -:- ,open we over de stille landweg
.--arden naar de Waterlandse

. . : : schirtert prachtig op een
' . -.: : -:ae mensen in de Gouwzee,

. : -:,:,:ts staat met het Marker-
' : : . : :ijn beurt weer grenst aan het

. '- .-: . ','.'aar ook zeilers en surfers ac-
" : ::r fletspad op de grasdijk ge-

- ..-:sen de krijsende zeevogels

,-:.. urtzlcht en lopen een stuk
: ."- ,: de I'erte zien we het schier-

,,- i ::r. dat sinds 1957 door een dam

...- :-:d is r.erbonden, al liggen.
' ' -::.: oter de diik en de dam

. " : ,:' :it beroemde dorp en toe-

: r.-_,:tSior. maar wij kiezen lie-
: : ::1'rUSt en groen. DUS eVen

-- - '",,'= de dijk weer af en ver-
r, | -_: ;, -f door de open graspol_

t, '" - ,_.:t= .ioeien en schapen en
. " . ... . := ::nden. reigers en sis-

' : -. -::-',-n richting Zuiderwoude.

Weer terug in Broek in Waterland gaan

we ouderwets pannenkoeken eten. In de

bus terug naar Amsterdam weten we één

ding zeker: dit gaan n'e vaker doen. De

volgende keer misschien \ve1 op de flets
vanuit het kosmopolitische Amsterdam

naar dit unieke open landschap met ro-
mantische historische kernen. Bij voor-
keur op net zo'n mooie dag als vandaag. o
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WANDELROUTE BROEK IN WATERLAND

Broek in Waterland
Meer informatie over deze route vind je in het magazine vanaf pagina 10 en

op
Vertrek: Eetcafé De Drie Noten, Parallelweg 5. Broek in Waterland.

Volg de knooppuntnummers
aangevuld met de punten uit
de routebeschrijving

Punt 1, - @- @ - punt 3 t/m 5 -
@-punt6t/m8-(D-punt9
t/m11 -@-@-@-@-punt13
-@-punt14

of volg de routebeschrijving

O n" wand.elknoopppunten zijn
te herkennen als oranje ovalen
schijven en zijn onderdeel van het
Wandelnetwerk Noord -Holland.
Meer informatie over dit wandel-
netwerk en meeï (thema)routes

kun je vinden op www.wandelnet-
werknoordholland.nl.

Ga met Eetcafé De Drie Noten
in de rug (Paral[etweg) RA en bij

6

de fietsenstatting met de bocht
naar rechts.

O groek in Waterland is ontstaan
als boerendorp in het drassige
hoogveen bij de Enge Leet. De

oud-Hollandse naam'Broek' bete-
kent moeras of drassig land en
verwijst dus naar het grote moe-
rasbos dat hier ooit lag.

In de oude dorpskern zie je oor-
spronl<elijke houten huizen, mooi
gedecoreerde gevels en verzorgde
weelderige tuinen. Bij Het Havenrak
varen dagjesmensen met bootjes het
dorp binnen en vrnd je een thee-
koepel uit de Franse periode (1793).

Bij@RDri@enbij@nnen
rechtsom. Je maakt een rondje
om de 6 Broeker Kerk.

O ne Gotisch Hervormde Broeker
Kerk, met zijn prachtige fresco's en
zeventiende - eeuwse kerkbanken,

WANDELROUTE BROEK IN WATERLAND

behoort tot de Rijksmonumenten
en is gebouwd tussen 1628 en
l-648. Het hele jaar door worden
hier rondleidingen gehouden. Van
mei tot en met september is de

kerk op gezette tijden opengesteld.
Kijk op www.broekinwaterland.nl
voor actuele openingstijden.

BijíD LA ri @ (Keerngouw).
Eerste straat RA (Nieuwtand),
[angs parkeerterrein. Op einde
straat rechts aanhouden en [inks
met tunnel onder weg door.

Na tunnel bij huisnummer ]- LA,

houten ophaalbrug over, RA en
direct LA (Zuideinde).

Op driesprong [inks aanhou-
den (Molengouw aan deze weg
tigt € B&B de Schaapskooi), later
(Burgemeester Peereboomweg).
Fietspad op.

Bij @ ri@. ln Zuiderwoude weg
naar [inks btijven votgen (Gouw).

O eilna de hetft van het totale op-
pervlak van de gemeente Water-
land bestaat uit water. Niet voor
niets is Laag Holtand, met z'n unie-
ke cultuurhistorie en (gecuitiveer-

de) tandschap, door het Rijk aan-
gewezen als Nationaal Landschap. O BCM TOERACÏIEF

À

I

I

Einde weg, op T-kruising RA,

dijk op richting Marken.

Eerste afslag RA en met trap
naar beneden, weg oversteken
en RD (Dijkeinde).

Bij @ ri@. ln Zuiderwoude de
eerste afstag LA (tinks is I Thee-
tuin I Theeschenkerij 't Einde)
en brug over. ls na brug (Rijper-
weg).

Eerste afslag RA (Ebbetaantje).
Op driesprong [inks aanhouden
richting Broek in Waterland.

Na passeren van brug, bocht
naar rechts.

Bij @ toop je naar @ en @, en

vervolgens door naar @.

Bij @ RD ri@, fietspad op.
Einde fietspad RA richting
Broekerhaven.

Bij (D LA ophaatbrug over en
met tunnel onder de weg door
terug naar het vertrekpunt van
de wandelroute.

@ =rr.rooppuN, I =ro*r.o Q =rorr, @ =trrrrt @ -rr.,r*r*oARDrcHErD
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Wandeling van ca. 14 km.

Eetcafé De Drie Noten, Parattetweg 3,

1151 BS, Broek in Watertand.

Theetuin & Theeschenkerij 't Einde.

Dorpsstraat 78, LI53 PG, Zuiderwoude.

O2O - 4O3ILLI, www.ttu i n. nt

Open: mei, juni, aug en sept za-zo van

12.00-17.00 uur.

E Aanbieding: bij bestelting van een'zoe[ kan ik niet

kiezen'een gratis potje thee naar keuze

Historische Vereniging Oud Broek in Water-

land, Broek in Waterland, 06-53923773,

www.oudbroek.nl

Deze vereniging geeft rondteidingen in Broek

in Watertand. Rondteidingen met gids vinden

ptaats in groepen vanaf 2 tot 20 personen.

Kosten: € 60.- per groep. Vooraf telefonisch

reserveren of mait: j.maars@hotmail.com.

E Aanbieding; 25% korting op de prijs van een

rondteiding

Het Beroemde Huis, De Erven 10-14,

1151 AS, Broek in Watertand, 06-24687555,

www.hetberoemdehuis.nl

Deze locatie ligt buiten de route. Je kunt

hier prachtige, bijzondere zeventiende

eeuwse schitderingen bekijken.

B&B de Schaapskooi, Molengouw 34, LlSt
CJ, Broek in Watertand, O2O-4O383!71

O6-LO7 50216, www. hotetdeschaa pskooi. nI

E Aanbieding: 10% korting bij een verbtijf vanaÍ

3 overnachtingen

Honden toegestaan, indien aangelijnd.

Eigen vervoer Ringweg Amsterdam A10,

borden Zaanstad. Op A1O Noord afstag 5116

richting Votendam/Edam (N247). ln Broek in

Watertand na 400 m LA bord 'Broek in Wa-

tertand Noord'. Doorrijden tot aan tinker-

hand een groot parkeerterrein [igt.

Openbaar vervoer Vanuit het busstation bij

station Amsterdam Centraa[, vertrekken

meerdere bussen per uur richting Broek in

Waterla nd (bustijnen IIO, 7Il, 7I2, II5 en 116

richting Votendam/Edam, Monnickedam/

Marken en Hoorn). Stap uit bij hatte'Dorp'in

Broek in Waterland.

Kijk voor informatie over de omgeving van

deze route op www.laagho[[and.com en

www.onswaterta nd. n[.
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