Wandelroutes vanuit Broek in Waterland
Route 8: rondje Monnickendam (16km)
Broek in Waterland-noord-Monnickendam-Zuiderwoude-Broek in Waterlandzuid

U reist met het openbaar vervoer vanuit Amsterdam of Monnickendam naar Broek in
Waterland en stapt uit bij de halte “Dorp” Broek in Waterland.
Vanaf de bushaltes ziet u Atelier/café EllyKoot, Eilandweg 5a, 1151 BZ Broek in Waterlandzuid, tel: 06-53988864. info@atelierellykoot.nl .Geopend vrij/zat/zondag van 10.00-17.00
uur. U start uw wandeling in Broek-zuid.

Voordat de Provinciale weg werd aangelegd werd het vervoer naar en van Amsterdam
geregeld, eerst via de trekvaart en later door de stoomtram. Ja, u leest het goed, u staat nu op
de oude halte van de tramlijn Amsterdam-Volendam/Edam. In 1888 werd tot aanleg van de
Noord-Hollandse stoomtram (NHT) besloten. Er wordt gekozen om de trambaan van Broek in
Waterland naar Monnickendam aan de oostelijke zijde van de trekvaart aan te leggen. De heer
Thomas Bijl Jz, eigenaar van de grond van de Eilandweg verkoopt in 1887 een reep grond
langs de oever van de trekvaart en breekt zijn”buiten” af om het mogelijk te maken dat de
tram richting Monnickendam kan. Hij bouwt een nieuw woonhuis annex wachtruimte en
omdat hij ook het agentschap van de tram beheert wordt één raam aan de perronzijde voorzien
van een kaartloket. Het loketje is er nog steeds. In het boek “de Waterlandse stoomtram”
wordt het stationskoffiehuis als net en onderhouden omschreven
U loopt over de Zuiderbrug, links ziet u het oude manufacturen winkeltje van de familie Stöve
aan de Jaagweg In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de Provinciale weg aangelegd. Om
dit mogelijk te maken zijn er 22 boerderijen, woningen en winkels gesloopt die aan de
Jaagweg langs de vaart stonden. Het huis van de familie Stöve is het enige pand dat is blijven
staan omdat de heer Stöve zeer tegen de sloop van zijn huis was.
U gaat de weg onderdoor en steekt over de Dorpstraat in. Na 30 meter gaat u linksaf de Laan
in. Na 15 meter passeert u Hotel De Bedstede. Links op de hoek ziet u het oudste huis (het
groene huis) van Broek. Dit huis heeft de brand, die werd gesticht door de Spanjaarden in de
80-jarige oorlog,
overleefd.
Rechts op de hoek, de
oude brandweergarage en
gevangeniscel. De
Laan is een straatje in U-vorm,

met enkele huizen met fraaie gevels. Aan het eind komt u weer bij de Dorpsstraat,

Na 100 meter komt u aan bij het Havenrak. Dit kleine meer was in de vroegere tijden de
haven van Broek in Waterland. Je kon er vanaf Amsterdam rechtstreeks naar toevaren. Broek
in Waterland was in de gouden eeuw een rijke gemeente.
Veel kooplieden, zoals Neeltje Pater, van de V. O., lieten hier in de 17e eeuw een (houten)
huis bouwen. Dit om verzakkingen in de veengrond tegen te gaan. Ook in de winter is het
Havenrak één van de mooiste schaatslocaties van Nederland. Vele Waterlanders en
Amsterdammers binden hier hun schaatsen om en ontdekken via de vele watergangen,
Gouwen, Dieën, Waterland.

Aan het eind van het Havenrak, voor een gerestaureerd stenen bruggetje ziet u rechts over het
hekje een originele kralentuin. U gaat links af.
De Sint-Nicolaaskerk, het oudste gebouw van Broek in Waterland uit de 14e eeuw, is de
moeite waard om te bezoeken. U gaat voor de kerk langs over de Raadhuisbrug met
daartegenover het oude gemeentehuis, en slaat rechtsaf het Roomeinde in. Links ziet u de
oude school, waar nu een bekende beeldhouwer werkt en woont, en geniet van het oude
dorpsschoon. Na 300 meter komt u aan bij de begraafplaats met rechts daarvan de oude brug
naar het Leeteinde. U gaat rechtdoor de Noordmeerweg in. Na 200 meter gaat u bij de Tsplitsing rechtsaf.
U loopt nu over de van Disweg, een kleine rondweg waar u o.a. fluisterbootjes kunt huren.
Aan het eind van de weg gaat u links af. Na 600 meter gaat u bij de T-splitsing links af de
Overlekergouw op. Na 700 meter gaat u bij het fietspad, rechtsaf. Na 800 meter komt u uit bij
de ringvaart van de Monnickenmeer. U gaat links langs de vaart en ga de brug over. Bij de
brug is een picknickbank. Als u over de brug bent gaat u na 50 meter rechtsaf richting
Monnickendam.
Na 1,5 km komt u aan bij de N247 en gaat links de tunnel door, over de hefbrug van de
Broekervaart, houd links aan bij de Grote Kerk.
Links passeert u het Zarken en vervolgt de weg door de Kerkstraat tot u tegen de Speeltoren
aanloopt. U bevindt zich nu in het hartje van Monnickendam. Een bezoekje aan het museum
en Speeltoren is de moeite waard.

U gaat nu rechtsaf en komt na 50 meter aan op de Dam met de oude sluis. Rechts van de sluis
is het informatiebureau van de gemeente Waterland. U loopt nu het Zuideinde in. Na 600
meter ziet u links de dijk van de Gouwzee (Zuiderzee).
U vervolgt uw route op het voetpad op de dijk. Links van de dijk is het natuur/recreatie gebied
Hemmeland met diverse strandjes. Na 1 km loopt het voetpad over in een fietspad dat richting
Marken gaat. Over het water ziet u nu Marken en Volendam en aan de rechterzijde
Zuiderwoude en Broek inWaterland. Na 500 meter passeert u het gemaal de Poel. Dit gemaal
zorgt ervoor dat Waterland droge voeten kan houden. Aan de zijkant van het gebouw leest u
één van de muurgedichten die in heel Waterland zijn aangebracht. Na 500 meter is de eerste
afslag naar Zuiderwoude. U kunt deze verkorte afslag nemen maar na 1000 meter is de
tweede afslag, de mooiere route naar Zuiderwoude. U loopt over de dijk en ziet aan de
rechterkant kleine meertjes. Deze meertjes zijn ontstaan tijdens de laatste dijk doorbraken in
1916 toen het water van de Zuiderzee de hele regio Waterland onder water zette. U gaat
rechtsaf, de trap af.
U steekt over, wel uitkijken voor het verkeer, en komt op het Dijkeinde. De weg Dijkeinde is
pas in de jaren70 aangelegd. Voorheen was het een oud boerenpad die de boerderijen aan
elkaar verbond. Na 1800 meter komt u aan in het oostelijk gedeelte van Zuiderwoude.
U loopt door het lintdorp Zuiderwoude. Aan het eind van het dorp komt u aan bij het kerkje.
In de zomer is daar regelmatig een expositie en kunt u het kerkje bezichtigen.
Links van de kerk, richting Broek in Waterland heeft u een prachtig uitzicht op het water
Zuiderwouder Die. Op de bankjes kunt u genieten van één van de mooiste plekjes van
Waterland en de skyline van Amsterdam.

Vervolgens loopt u over de brug de Peereboomweg op, waar u aan de rechterkant
Monnickendam ziet. Na 50 meter ziet u aan de rechterkant een vogelkijkhut, waarin u een
uitzicht heeft op het weidelandschap.
Na 100 meter gaat u het fiets/voetpad op richting Broek in Waterland. Na 1500 meter komt u
aan bij splitsing van de Atjehgouw. U kunt aan de rechterkant, als deze open is, de
zorgboerderij van de familie Ebbelaar bezoeken.
U vervolgt uw weg en na 1500 meer komt u aan op de Molengouw in Broek in Waterland
zuid.
Na 200 meter houd u rechts aan. Het Zuideinde, de oude ontsluitingsweg naar het
achterland, is verscheidene malen verbreed om de vrachtwagens en melkauto doorgang te
verlenen. Huizen werden opgetild en verplaatst of er werd een gedeelte afgezaagd

In het Zuideinde waren in vroeger jaren wel 20 bedrijfjes gevestigd, waaronder een brood en
banketbakker, smederij, slager met slachtplaats, kapper en schoenmaker, boerderijen en
tramstation, café. T.o. de kruising van de Bakkerstraat ziet u aan de linkerkant een groot en
klein houtenhuis die iets met elkaar gemeen hebben nl. de kleine en de grote walvis. De
walvissen, die als gevelstenen zijn aangebracht, dateren van 1629. Vermoedelijk heeft in dit
pand een walvisvaarder gewoond. Op de hoek van het Zuideinde/Eilandweg ziet u links de
oude stolpboerderij Zuidwyk. De boerderij dient niet meer als boerderij maar als woonhuis.
Deze boerderij is prachtig versiert. Vooral de prachtige rode dorsdeuren zijn een lust voor het
oog.
U wandeling is teneinde. Als u wilt u kunt bij Atelier/café EllyKoot genieten van een hapje
en drankje op het terras of in het atelier

www.atelierellykoot.nl
Op verzoek verzorgen wij uw lunchpakket voor onderweg

