Wandelroutes vanuit Broek in Waterland
Route 9 grote Polderroute (19km)
Broek in Waterland-Het Schouw-Zunderdorp-Zuiderwoude-Broek in Waterland

U reist met het openbaar vervoer vanuit Amsterdam of Monnickendam naar Broek in
Waterland en stapt uit bij de halte “Dorp” Broek in Waterland.
U ziet vanaf de bushaltes Atelier/café EllyKoot, Eilandweg 5a, 1151 BZ Broek Waterlandzuid, tel: 06-53988864, info@atelierellykoot.nl 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 uit 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 Provincialeweg 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, langs het oude manufacturen winkeltje van de familie Stöve. U
gaat onder de N247 door en loopt via het fietspad richting Amsterdam.
Na 70 meter gaat u de brug over en slaat rechtsaf de Broekermeerdijk op.
Na 200 meter ziet u aan de rechterzijde een meertje voor Broek in Waterland “Havenrak”, de
vroegere haven van dit rijke dorp. In de winter een idyllisch schaatsbaan.

Aan de rechterzijde wandelt u langs een lange rij woonarken. Links staan boerderijen uit de
17e eeuw. Deze zijn gebouwd op de dijk van de drooggelegde polder de Broekermeer.
Deze Broekermeerdijk loopt u helemaal af.
Na 3 km nadert u het viaduct bij Het Schouw. Voor het viaduct gaat u, via het fietspad,
linksaf. Na 100 meter steekt u bij de verkeerslichten de N247 over en loopt u met een boog
naar rechts achter het Shell pompstation om. Denkt u om de lijnbussen die achter het
Shell station omrijden!!!
U gaat half door de bosjes een geasfalteerde landweg op, de Termietergouw. Na 1km gaat u
bij de splitsing rechtdoor. Na 300 meter loopt u over de brug en gaat linksaf de
Buikslotermeerdijk op. Rechts de polder Buikslotermeer. In deze polder zijn vele huizen in
Amsterdam Noord en zoals u ziet een golfbaan. U loopt de dijk helemaal af. Na de bocht gaat
u na 150 meter links de brug over en houdt links aan richting Zunderdorp.
Als u over de brug rechtsaf gaat komt u via het fietspad in Durgerdam uit.
Na 400 meter gaat u over de ophaalbrug rechtsaf. Aan het eind van het straatje gaat u bij de
kerk linksaf en loopt via het straatje terug naar de doorgaande weg. U gaat rechtsaf, brug over
en aan het eind gaat u bij de Voorwerf rechtsaf richting Broek in Waterland.
U gaat aan het eind van de bebouwing linksom komt u op de Broekergouw. Na 500 meter ziet
u links een zorgboerderij. Daar kunt u eigengemaakte ijs krijgen of versgetapte melk tappen.
Na 500 meter steekt u de weg over en komt op het fietspad van de polder Broekermeer. Aan
de rechterkant ziet u in de verte de Burkmeer en de Volgermeer.
Na 2 km komt u aan bij de bebouwing van Broek in Waterland. U gaat nu rechtsaf de
Galggouw op.
Na 200 meter
U gaat rechtdoor en blijft de weg volgen. Na 500 meter komt u aan bij de dijk van de polder
Belmermeer. De route loopt naar beneden via de rechte weg de polder in. Na 1,5 km loopt u
omhoog de polder uit. U hebt een prachtig uitzicht op het polderlandschap.

Na 20 meter gaat u bij de T-splitsing linksaf in de richting van Zuiderwoude.
Na 300 meter loopt u over een wit ophaalbruggetje. Dit bruggetje is bekend als “het ken
net”van de Beerenburgreclame.

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 om de weide
trekvogels te laten 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 het dorpje Uitdam.
U vervolgt uw weg en na 400 meter komt u over de ophaalbrug in Zuiderwoude aan. Over de
ophaalbrug gaat u linksaf het dorp in.
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.
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 houdt 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

Op verzoek maken we voor u een rugzakje met lunch klaar.

