Wandelroutes vanuit Broek in Waterland
Route 6: Uitdamroute (16km)
Broek in Waterland-Holysloot-Uitdam-Zuiderwoude-Broek in Waterland.

U reist naar Broek in Waterland met het openbaar vervoer, vanuit Amsterdam of
Monnickendam en stapt uit bij de halte “Dorp” Broek in Waterland.
U ziet vanaf de bushaltes Atelier/café Elly Koot, Eilandweg 5a, 1151 BZ Broek in Waterlandzuid, tel: 06-53988864. Geopend vrij/zat/zondag van 10-17.00 uur.
U start uw wandeling in Broek in Waterland-zuid. Natuurlijk een beetje vreemd als je bedenkt
dat het dorp bestaat ui noord en zuid en geen centrum heeft. Dit heeft te maken met de aanleg
in 1933 van de Provincialeweg dwars door het dorp heen. Voor 1933 liep het Zuideinde over
in de Dorpsstraat. Om de aanleg van de weg mogelijk te maken zijn er 22 boerderijen,
woningen en winkels gesloopt die aan de Jaagweg langs de vaart stonden. Het huis aan de
overkant van de vaart van de familie Stöve is het enige pand dat is blijven staan omdat de heer
Stöve zeer tegen de sloop van zijn huis was.

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 het Zuideinde in richting Zuiderwoude. Na 300 meter aan het eind van het Zuideinde
gaat u rechtsaf over de Langebrug en komt u uit op de Wagengouw

Na 100 m vervolgt u met een flauwe bocht naar links de Wagengouw. De huizenrij met de
rode daken is destijds gebouwd om de veenwerkers te huisvesten, het zogenaamde Rode
Dorp.
Na 500 meter aan het eind van de Wagengouw gaat u linksaf. Na 200 meter komt u aan bij de
dijk van de polder Belmermeer die in de 17e eeuw is drooggelegd. U loopt recht naar beneden
de polder in en gaat na 1500 meter de polder weer omhoog.
U kunt nu kiezen. Tussen route A en B.
Route A rechtsaf naar Holysloot, via een pontje.
Voor informatie over de vaardagen belt u 020-4904612 t.a.v bootverhuur John in Holysloot.
Het pontje vaart van af 15 april tot 1oktober op zaterdag e n zondag en in juli/aug. Alle
dagen van 9 tot 17.00uur.
Route B: als het pontje niet vaart slaat u linksaf richting Zuiderwoude.
Route A:
Op de T-splitsing gaat u rechtsaf. N 200 meter ziet u een bord met wandelroute naar
Holysloot. U gaat linksaf het weiland in en volgt de route over de witte loopbruggetjes. Na
600 meter komt u aan bij de oever van het water, het Holysloter Die, waar vandaan het pontje
vertrekt. U kunt aan de bel trekken.
U komt in de jachthaven van Holysloot aan waar u iets kunt eten. U gaat linksaf en loopt door
het dorp rechtdoor tot het witte Kerkje en de basisschool. In het oude schooltje, Het
Schoolhuis met terras, kunt u iets eten.
U gaat rechtsaf de Bloemendalergouw op, zoals het ANWB fietsbord aangeeft richting
Uitdam. Dit bochtige weggetje volgt de dijk van de Blijkermeerpolder en voert u in de
richting van de Waterlandse Zeedijk.U gaat linksaf de dijk op richting Uitdam. U loopt
Uitdam door en loopt weer via de dijk richting de camping Uitdam.
Route B:
U slaat bij de T-splitsing linksaf richting Zuidewoude.
Na 300 meter gaat u over een witte ophaalbrug. Dit bruggetje is bekend van de
Beerenburgreclame “het ken net”.
U komt na 700 meter bij een T-splitsing. Bij de splitsing gaat u rechtsaf. Aan de linkerkant
van de splitsing wordt het land in het voorjaar gedeeltelijk onderwater gehouden waar de
weidevogels fourreren.
Bij de splitsing, na 200 meter komt u bij een picknickplaats. U kunt daar genieten van het
weidse uitzicht met aan de horizon de Waterlandse Zeedijk met het dorpje Uitdam en links
Zuiderwoude. U gaat bij de T-splitsing rechtsaf de Rijperweg op richting Uitdam. Na 2500
meter komt u aan in Uitdam. U gaat nu linksaf en na 100 meter vervolgt u uw route via de
dijk richting camping Uitdam.
Gezamenlijke Route A en B:
U volgt de dijk en loopt langs camping Uitdam en vervolgt u route onder aan de dijk via het
fietspad. Na 1 km komt u aan bij de weg naar het voormalige eiland Marken. U steekt de weg
over en vervolgt uw route linksaf richting Monnickendam.
Na 1 km verlaat u het fietspad en gaat de trap naar beneden. 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
prachtig 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. Na
200 meter houd u rechts aan en komt u via het Zuideinde weer aan bij Atelier Elly Koot
alwaar u na de wandeling kunt genieten van een hapje en drankje op het terras of in het
atelier.

www.atelierellykoot.nl
U kunt voor uw wandeling een rugtasje met lunch bestellen.

