
Ontdek Waterland
vanaf het water

Gelukkig hoef je in Waterland geen echte zeebenen te hebben 
om te kunnen varen. Want die zee ligt sinds 1933 veilig achter de 
Afsluitdijk. Toch kun je heerlijk varen en zeilen op de Gouwzee en 
de binnenwateren. Waterland verkennen per boot? Er zijn tal van 
huurmogelijkheden voor fluister-, motor- en zeilboten, kano’s of 
historische schepen. Op het open water of juist tussen riet, wei-
land en weidevogels, ervaar je Waterland op zijn best.

Waterland is niet alleen vanaf het water prachtig, ook lopend, 
op de fiets of met een (e) scooter of e-car ontdek je de mooi-
ste plekjes. De diversiteit van Waterland op één dag zien? Kies 
dan voor het rondje van Monnickendam naar Marken, met de 
Volendam-Marken Express over naar Volendam en weer terug 
naar Monnickendam. Dit rondje kan starten vanaf elke gewenste 
plek in Waterland.

Wil je meer te weten komen 
over de kernen van Water-
land? Ga dan eens mee met 
een gids! Zij laten je niet al-
leen de mooiste plekjes zien, 
maar vertellen je ook de best 
bewaarde geheimen!

Ilpendam is een klein dorp in agrarisch gebied, letterlijk ingeklemd 
tussen het water en de weg. Ontdek Ilpendam en omgeving vanaf het 
water en huur een boot om natuurgebied `t Varkensland te ontdekken. 
Een pontje brengt je naar de overkant van het Noordhollandsch Kanaal, 
waar recreatiegebied `t Twiske wacht voor mooie wandel- en fietstoch-
ten en waar je in natuurgebied `t Ilperveld kunt varen en een bezoekje 
kunt brengen aan het bezoekerscentrum.

Overleek is een echt boerendorp met smalle landweggetjes en 
uitgestrekte weilanden. Je kunt er lekker fietsen en wandelen of varen 
tussen het groen en op de Leek. Plan je route zo dat je tussendoor kunt 
genieten van al het lekkers van de theetuin en vergeet niet te genieten 
van het prachtige uitzicht.

Beleef Ilpendam

Beleef Overleek

Theetuin Overleek 
www.theetuinoverleek.nl
Overleek 6 | 0299 652 735

April  za-zo 10:00 - 17:00
Mei t/m sept wo-zo 10:00 - 17:00
Oktober za-zo 10:00 - 17:00

In Katwoude komen de oude ambachten van kaas en klompen maken 
tot leven. Bij de Jacobshoeve, Irenehoeve en Simonehoeve kun je een 
bezoekje brengen om deze processen van dichtbij te bekijken. 

Beleef Katwoude Welkom in 
Waterland

Ontspannen in 
Waterland?

Toe aan andere ontspanning na dagen van ontdekken? Ook 
daarvoor hoef je Waterland niet uit. In Monnickendam vind je 
recreatiegebied Hemmeland, waar je kunt wandelen en fietsen 
of kunt zwemmen, surfen en zeilen bij één van de strandjes.

Volendam-Marken Express
www.markenexpress.nl 
0299 363 331
Havenbuurt t.o. 22 | Marken

Fietsverhuur Marken
www.dagjemarken.com
06 423 05 828
Kruisbaakweg 1 | Marken

See by Drive
www.seebydrive.nl
06 572 85 058
Kruisbaakweg 5 | Marken

Rent & Event
www.rent-event.nl
0299 396 980
Haven 45 | Volendam

Tour de Amsterdam
Voor fietsverhuur en 
georganiseerde tochten 
in Waterland 
www.tourdeamsterdam.nl
06 810 92 633

Rond Marken 
www.rondmarken.nl 
06 174 19 102

Stadsgidsen Monnickendam 
www.stadsgidsenmonnickendam.nl
0299 653 904

Vereniging Oud Broek
www.oudbroek.nl 
020 403 36 25

Jachthaven Waterland 
www.waterlandyacht.nl
0299 652 000 
Galgeriet 5 | Monnickendam 

Zeilvloot Monnickendam
www.zeilvlootmonnickendam.nl
`t Prooyen | Monnickendam

Theetuin Overleek
www.theetuinoverleek.nl  
0299 652 735
Overleek 6 | Monnickendam

Broeker Bootverhuur
www.broekerbootverhuur.nl
06 375 25 640
Belmermeer 5 | Broek in Waterland

Bootverhuur Waterland 
www.bootjehurenwaterland.nl
020 737 26 56 of 06 448 38 845
Dorpsstraat 73 | Ilpendam

Wetlands Safari 
www.wetlandssafari.nl
06 535 52 669

Charter met Herman
www.chartermetherman.nl
06 245 66 486
Hoogedijk 34 | Katwoude

Irenehoeve 
www.cheeseandclogs.nl
0299 652 291
Hoogedijk 1 | Katwoude

Jacobs Hoeve
www.henriwillig.com
0299 658 397
Hoogedijk 8 | Katwoude

Simonehoeve 
www.simonehoeve.nl
0299 365 828
Wagenweg 2 | Katwoude

Speeltuin Monnickendam
www.speeltuinmonnickendam.nl | 0299 406 763
Bernardlaan 22a| Monnickendam

Golfen bij Burggolf
www.burggolf.nl | 0299 481 616
Westerweg 60 | Purmerend

Wellness Fort Resort Beemster 
www.fortresortbeemster.nl | 0299 682 200
Nekkerweg 24 | Zuidoostbeemster

Het Wapen van Ilpendam
Eetcafé
www.wapenvanilpendam.nl 
Dorpsstraat 7 | 020 436 33 73
di-do en zo 10.00 – 00.00  
vr-za 10.00 – 01.30

Eetcafé de Zeilhoek
Restaurant
www.eetcafedezeilhoek.nl
Hoogedijk 7 | 0299 652 554
di-zo vanaf 12.00
In herfst en winter aangepaste tijden

Van der Valk hotel Volendam
Hotel / Restaurant
www.hotelvolendam.nl 
Wagenweg 1 | 0299 365 656
dagelijks 06.30 – 23.00

Het hart van Katwoude
Restaurant / Feestlocatie
www.hartvankatwoude.nl  
Hoogedijk 27 | Katwoude 
0299 742 123
zomers dagelijks geopend

Kijk voor vaarroutes op 
www.sloepennetwerk.nl en  

op www.vvvwaterland.nl. 

Ontdek Waterland
vanaf het land

Sail en Surfcenter 
Monnickendam 
www.sailensurfcentermonnickendam.nl 
06 154 31 701  |  Jachthaven 1
Marina Monnickendam

Kijk op www.vvvwaterland.nl voor  

meer inspiratie en actuele informatie.

VVV Informatiepunt Waterland 

Zuideinde 2 | Monnickendam 

VVV Informatiepunt Marken 

Havenbuurt 19c | Marken

Tel: +31 299 820 046
Mail: info@onswaterland.nl



Veel fietsroutes komen samen in Zuiderwoude, waar de kerk het 
middelpunt van het dorp vormt. De bankjes op het kerkplein zijn een 
ideale plek om even tot rust te komen en te genieten van het uitzicht 
over het water. De Hervormde kerk Zuiderwoude uit 1817 (Zuider-
wouder Dorpsstraat 1) is een Rijksmonument en is in de zomervakantie 
regelmatig geopend voor bezoekers.

Weet je waarom veel huizen van hout zijn in dit dorp? Dat komt door de 
zachte veengrond. Als je op de weilanden rondom Broek springt, dan 
bewegen ze gewoon met je mee. Trilveen noemen ze dat. Ten tijde van 
de V.O.C. was Broek in Waterland een welvarend dorp. Veel reders en 
koopmannen vonden in het dorp, onder de rook van Amsterdam, hun 
thuis. De grote houten huizen werden in alle kleuren van de regenboog 
geschilderd. Toen de welvaart afnam werden veel woningen opge-
deeld in kleinere woningen en koos men voor het eenvoudige – en 
goedkopere – Broekergrijs. De Broekerkerk (Kerkplein 1) is van mei tot 
en met september geopend voor bezoekers. Hier is ook aanvullende 
informatie over Broek te vinden.

Zoals zoveel plekken in Waterland is ook Watergang een ontginnings-
nederzetting: een plek waar woeste grond werd omgezet in bruikbare 
(land)bouwgrond. Veel van die landbouwgrond is zogenaamd vaar-
land. Dat betekent dat je er met een boot naar toe moet. Zie je het voor 
je: een boer die met koeien en schapen in de boot naar zijn weiland 
vaart? Toch gebeurt het nog steeds. Je kunt het ervaren door met je 
kano of boot door het Varkensland te varen. 

Lintdorp Uitdam ligt direct aan de IJsselmeerdijk en is een geliefde 
plaats om aan te meren met een bootje. De Hervormde kerk uit 1937 
(Uitdammer Dorpsstraat 43) heeft een monumentale status. 

Zie je die hoge kerktoren in de verte? Die is van Monnickendam, de 
enige stad in de gemeente Waterland. Je kunt deze kerktoren met 
een stadsgids beklimmen. Een andere hoge toren is de Speeltoren, 
met het oudste nog werkende carillon ter wereld dat elk kwartier 
een deuntje laat horen. En op het hele uur draaien de paardjes rond 
en blaast de Faam op haar bazuin. In de diverse geveltjes in de 
historische huizen in de binnenstad vind je mooie gevelstenen. Het 
zijn er meer dan 60! Een leuke wandelroute langs deze gevelstenen is 
verkrijgbaar bij het VVV Informatiepunt.

In Waterlandsmuseum de Speeltoren kom je veel meer te weten over 
Monnickendam én Waterland!

Marken is met een dijk aan het vasteland verbonden. De sfeer op het 
schiereiland is anders dan in de andere kernen van Waterland. Dat komt 
misschien wel door de leuke groenwitte houten huisjes op de werven 
en de woningen op palen. Of door de haven met gezellige caféetjes en 
restaurantjes. Op belangrijke feestdagen halen de Markers de kleder-
dracht weer graag uit de kast. Het verhaal van Marken, de historie en 
de klederdracht wordt in het Marker Museum mooi verteld. 

Vuurtoren ‘Het Paard van Marken’ op het meest oostelijke puntje van 
Marken, diende vroeger als ijkpunt voor de schepen op de voormalige 
Zuiderzee. De vuurtoren wordt tegenwoordig particulier bewoond 
en is niet te bezoeken, maar ook vanaf een afstandje is het kenmer-
kende baken goed zichtbaar. Je kunt er over de dijk heerlijk naar toe 
wandelen.

Beleef Monnickendam

Beleef Zuiderwoude
Beleef Broek in Waterland

Beleef Watergang

Beleef Uitdam

Beleef Marken

Onder de rook van Amsterdam ligt een eeuwenoud gebied vol 
cultuur en natuur. De gemeente Waterland telt negen unieke 
kernen en bestaat voor bijna de helft uit water. Dat maakt van Wa-
terland de ultieme plek om te verblijven én te recreëren. Ontdek 
de historie van de Grote Kerk van Monnickendam, breng een 
bezoek aan één van de musea, bekijk de bijzondere houten huizen 
in Broek in Waterland of de karakteristieke woningen op palen op 
schiereiland Marken of wandel door de smalste dorpsstraat van 
het land. 

Te voet, op de fiets en met de boot ontdek je de prachtige natuur 
van Waterland. Natuur die letterlijk en figuurlijk in beweging is. 
Stap onderweg af voor een kijkje bij eeuwenoude ambachten  
en neem de tijd om te ontspannen op een heerlijk terrasje. Water-
land laat je verrassen!

In deze brochure vind je een beknopt overzicht van het aanbod 
in gemeente Waterland. Voor aanvullende informatie en actuele 
activiteiten en evenementen is www.vvvwaterland.nl je startpunt!

Eten
Drinken
Beleven

Restaurant Posthoorn
Suitehotel / Restaurant
Noordeinde 43 | 0299 654 598
www.posthoorn.eu
di-za 18.00 - 21.30 
zo  12.00 -14.00 / 18.00 – 21.00 
*Culinair / Michelinster

De Dolfijn
Cafetaria / Lunchroom
www.dedolfijnmonnickendam.nl
Noordeinde 33 | 0299 651 329
ma (apr-okt) 16.30-21.00
di-zo 12.00-21.00

De Koperen Vis
Café / Restaurant
www.dekoperenvis.nl
Havenstraat 1 | 0299 650 627
dagelijks 09.00–00.00
vr en za 09.00-02.00

Dolci & Gelati
IJssalon
Haven 17 | 06 518 23 969
dagelijks (apr/okt) 12.00–21.00

Restaurant Joon
Restaurant
www.restaurantjoon.nl
Galgeriet 5B | 0299 676 457
wo–zo 12.00–22.30

Brasserie de Waegh
Brasserie
www.dewaegh.com
Middendam 5/7 | 0299 651 241
dagelijks 10.00–00.00

Mastenbroek
Bakkerij / Lunchroom
www.mastenbroek-banket.nl
Noordeinde 38 | 0299 651 621
ma-vr 08.00–18.00
za  07.30–16.30

Het Weeshuis
Lunchroom / Theetuin
www.weeshuismonnickendam.nl
Weezenland 16 | 0299 653 642
ma–vr 
 09.00–17.00 (zalenverhuur)
 10.00–15.30 (theetuin/kanoverhuur)

Eetcafé De Ouwe Blauwe
Restaurant
www.ouweblauwe.nl
Brugstraat 6 | 0299 654 641
di-zo 11.00–00.00

Bierderij Waterland
Café / Restaurant
www.bierderijwaterland.com
Galgeriet 4 | 0299 407 647
di-vr 16.00–23.00
za 12.00–00.00
zo 12.00–22.00

Strandvier
Strandpaviljoen
www.strandvier.nl | 06 136 59 705
4de strandje Hemmeland
di-zo  10.00–22.00 (apr-okt) 
 

Brasserie de Taanketel
Brasserie
www.detaanketel.nl
Havenbuurt 1 | 0299 602 206
dagelijks 10.00 – 20.00  
 
Cafetaria de Verkeerde Wereld
Bistro
www.verkeerdewereld.nl
Buurterstraat 20 | 0299 601 620
wo-do  16.00  – 20.00
vr-zo  12.00  – 21.00

 

Taverne de Visscher
Restaurant
www.tavernevisscher.nl
Havenbuurt 22 | 0299 601 304
dagelijks 09.00 – 22.00
 
Restaurant Land en Zeezicht
Restaurant
Havenbuurt 6 | 0299 601 302
zo-do  08.00 – 00.00
vr-za  08.00 – 02.00

Het Broeker Huis - Restaurant
www.broekerhuis.nl
Leeteinde 16  | 020 403 13 14
wo 10.00 - 17.00 lunch
do-zo  10.00 –22.00

Eetcafé De Drie Noten - Eetcafé
www.dedrienoten.nl 
Parallelweg 3   | 020 403 12 95
do - di   17.00–22.30

www.markermuseum.nl  |  Kerkbuurt 44  |  0299 601 904
ma-za 10.00 – 17.00 (apr t/m okt)
zon- en feestdagen 12.00 – 16.00 

www.despeeltoren.nl | Noordeinde 2 |  0299 652 203
di – za 11.00 – 17.00 (apr t/m okt)
za – zo 11.00 – 17.00 (nov t/m mrt)

Europarcs resort Poort  
van Amsterdam 
Vakantiepark / Restaurant
www.europarcs.nl
Zeedijk 2  | 088 070 80 90
di-do  14.00-20.00
vr-ma  08.00-20.00

Theetuin en Theeschenkerij ’t einde
Theetuin
www.ttuin.nl 
Zuiderwouder Dorpsstraat 78 
020 403 11 11 
za/zo 12.00 – 17.00 
Op doordeweekse dagen  
op reservering voor groepen

Restaurant DIJKS
Restaurant
www.restaurantdijks.nl 
Kanaaldijk 119 | 020 280 18 71 
wo-zo  17.00 – 23.00


