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In Waterland vind je de gezelligste horeca
in historische monumenten, aan het water
of midden in het landschap. Geniet op een
terras aan één van de havens of geniet van
huisgemaakt gebak in een knusse theetuin.
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Bekijk alle horeca in Waterland op
www.laagholland.com
of scan de QR code

Westerstr
aat

Ha v

Overnachten

t
raa
rst
rte

enb
uurt

u
Bu

urt
Bu

I
ur t
Bu

t

II

raa

rt
uu

st
er

B

W

g

Ro
nd
ute

an
de
lro

vo
str

Bo
x

r.

er
e

ew
eg

Al
m

id

g
we
ee
e rz

Hier vind je nog een uniek stukje écht Holland,
in een gebied dat barst van de veelzijdigheid.
Een prachtig landschap van veenweiden,
rivieren, meren en dijken strekt zich uit ten
noorden van Amsterdam. Hier en daar wordt
het onderbroken door imposante molens,
historische steden en pittoreske dorpen. Op
sommige plekken heb je het idee dat de tijd
heeft stilgestaan. Een heerlijk laagland waar
jong en oud zich het hele jaar door kunnen
vermaken.
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Gouwzee

Welkom in Laag Holland
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Bekijk de UITagenda van Waterland
op www.laagholland.com
of scan de QR code
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Benieuwd wat er te doen is tijdens je bezoek?
In Waterland worden in elk seizoen de leukste
evenementen georganiseerd. Festivals, theater,
excursies, exposities, markten en nog veel
meer. Je hoeft je hier geen seconde te vervelen.
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Bekijk alle accommodaties in
Waterland op www.laagholland.com
of scan de QR code
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In Waterland is er zo veel te ontdekken, één
dag is niet genoeg. Boek voor een meerdaags
bezoek een B&B, luxe hotel, natuurrijke camping,
een heus kampeervlot of een plekje aan boord
van de zeilschepen van de bruine vloot.
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Bekijk alle activiteiten in Waterland
op www.laagholland.com
of scan de QR code

Voor meer informatie kijk op
www.laagholland.com
of scan de QR code
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In Waterland zijn er genoeg avonturen en
hoogtepunten te ontdekken. Laat je verrassen
door de schoonheid van de pittoreske kernen,
snuffel in de lokale winkeltjes of ga voor actie
met één van de (water)activiteiten!
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Meer informatie?
Legenda
VVV | toeristische informatie / tourist information
Kerk / church
Museum / museum

Waterlandse
Ze

edijk

Jachthaven / marina
Veerpont / ferry

www.vvv-waterland.nl

Alles in Laag Holland op één plek. Van
bezienswaardigheden tot fietsroutes,
van restaurants tot verhuurlocaties en van
evenementen tot natuurgebieden.
De online interactieve kaart geeft in één
oogopslag een overzicht.

Monument of standbeeld / monument or statue
Vuurtoren / lighthouse
Rustpunt / resting point
Zwemwater / swimming water

N518

Deze kaart online bekijken?

Parkeerplaats / parking

Bekijk de interactieve kaart op
www.laagholland.com of scan
de QR code

VVV Marken
Havenbuurt 19c
1156 AL Marken
VVV Monnickendam
Zuideinde 2
1141 VJ Monnickendam
Voor meer informatie ga naar
www.laagholland.com
of scan de QR code

Tip:

Welkom op Marken

Het water is al eeuwenlang vijand én bondgenoot
van de Markers. Jaarlijks had het eiland te lijden
onder kleine en grote overstromingen, maar de
watersnoodramp van 1916 was voor Marken
een absolute catastrofe. Aan de strijd met het
water kwam in 1932 een einde met de bouw
van de Afsluitdijk. Een aantal jaar later werd
het eiland door een lange dijk verbonden met
het vasteland en werd het een schiereiland.
Desondanks heeft het dorp zijn authentieke
karakter behouden en is de eilandcultuur hier
nog steeds springlevend. Het Marker Museum
is ondergebracht in zes gerestaureerde
visserswoningen in het oude centrum. Hier leer
je over het leven en tradities van weleer.

Schilderachtig schiereiland
Schiereiland Marken is misschien
wel het meest bekende stukje
Waterland. Het dorp ademt de
authentieke sfeer van vroeger in
een oer-Hollandse omgeving, waar
groen en water elkaar afwisselen.
Smalle steegjes, ophaalbruggen
en groene houten huizen: het is
hier alsof de tijd heeft stilgestaan.
Welkom op Mèreke, zoals de
inwoners zullen zeggen.

The Marken peninsula is perhaps
the most famous part of Waterland.
The town oozes the authentic
atmosphere of the past in a
typically Dutch environment, with
its alternating greenery and water.
Narrow alleys, drawbridges and
green wooden houses: it is as if time
has stood still. Welcome to Mèreke,
as the inhabitants would say.

Weetje:

Stad & Land

Tip:

Bezoek het ‘kijk
huisje van
Sijtje Boes’ aan
de haven
om te zien hoe
een Marker
huisje er in 1940
van
binnen uitzag.

Werven & Paalwoningen

Om de overlast van overstromingen te beperken, bouwden de Markers
sinds de 14e eeuw hun huizen op terpen. In de volksmond worden deze
kunstmatig opgeworpen heuvels ook wel ‘werven’ genoemd. Om zo’n werf
goed te benutten, werden de huisjes zo dicht mogelijk tegen elkaar aan
gebouwd. Toen in de 19e eeuw de werven volgebouwd raakten, begonnen
de Markers hun huizen op palen te bouwen. Met de aanleg van de Afsluitdijk
verdween het overstromingsgevaar. Hierdoor kon ook de ruimte onder de
‘paalwoningen’ benut worden en zo ontstonden de onderhuizen. Van de
zevenentwintig oorspronkelijke werven zijn nog vijftien over. Hiervan worden
er vandaag de dag elf nog bewoond. De werven van Marken zijn iconisch
voor het voormalige eiland en je kan ze al van veraf zien liggen. Om de
charme van deze plaats zelf te ontdekken is een wandeling langs de werven
een absolute aanrader. Wandel het Kerkbuurt-ommetje, de Rozewerfroute,
de Wervenroute of de Havenbuurtroute om alle werven van Marken te
ontdekken. Bezoek de VVV aan de haven voor informatie over routes en meer.

Op Marken ziet elk seizoen er anders uit. Op het Oostelijke
deel van het schiereiland vind je in de lente en ‘s zomers
een waar vogelparadijs. Jaarlijks weten zo’n 150 tot 200
broedparen van grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs
hun weg naar hier te vinden. Maar ook ringslangen genieten
van de natte grond en leggen hun eieren langs de Markerdijk.
Bewoners en beheerders zetten zich al jaren actief in voor
het weidevogel- en natuurbeheer op Marken. Uiteraard is het
ook in de herfst en ’s winters genieten. De vlakke grond en de
frisse wind vanaf het Markermeer lenen zich uitstekend voor
een ommetje om uit te waaien.

Ter nagedacht
enis aan de
watersnoodram
p van 1916
vind je op de ko
p van de
haven monum
ent
‘The Wave’.

To limit the damage caused by flooding, since the 14th century the Markers
have built their houses on mounds. On Marken, these artificially raised hills
are popularly known as 'werven'. In order to make good use of such a werf,
the houses were built as close to each other as possible. In the 19th century,
the werven became full, so the Markers started to build their houses on poles.
With the construction of the Afsluitdijk, the risk of flooding disappeared. As a
result, the space under the 'pole houses' could also be used, which is how the
lower level houses came about. Of the twenty-seven original werven, fifteen
remain. Eleven are still inhabited today. The werven of Marken, which can
be seen from afar, are iconic for the former island. To discover the charm of
this place for yourself, a walk along the werven is an absolute must. Follow
the Kerkbuurt trail, the Rozewerf trail, the Werven trail or the Harbour trail
and discover all the Marken werven. Visit the tourist office by the harbour for
information about routes and more.

slapen,
want zodra de
vele
dagjesmensen
hier
zijn verdwenen
heb je
Marken (bijna)
voor jezelf.

Eén met de natuur

For centuries, water has been both an enemy and
ally of the Markers. Every year the island suffered
large and small floods, but the flood disaster of
1916 was a terrible catastrophe for Marken. The
battle with the water came to an end in 1932
when the Afsluitdijk was built. A few years later,
the island was connected to the mainland by
a long dyke and became a peninsula. Yet the
town has retained its authentic character and
the island culture is still very much alive here. To
experience the island life as it was in the 1920's,
pay a visit to the Marker Museum. The museum
is housed in six restored fishermen's houses in the
old town. Here you can learn about the life and
bygone traditions.

Leven met het water

Picturesque peninsula

Blijf een nachtje

The towns of Uitdam, Zuiderwoude, Broek in
Waterland, Ilpendam, Watergang, Katwoude,
Overleek and the city of Monnickendam, together
with the Marken peninsula, form the municipality of
Waterland. They are all charming in their own way
and because of the cultural-historical background
they are certainly worth a visit. Enjoy the wellpreserved monuments that adorn the old town and
city views. Cycle through the open peat meadow
landscape, past cosy restaurants, farm shops and
stunning, bird-rich countryside. Photographers
from all corners of the world are in love with the
Waterland décor. They can't get enough of the
characteristic blue and green coloured wooden
houses, vast green meadows and the endless water.

No two seasons look the same on Marken. In spring and
summer, you find a real bird paradise on the eastern part of
the peninsula. Every year, about 150 to 200 pairs of godwits,
lapwings, oystercatchers and redshanks find their way here
to breed. Grass snakes also thrive on the wet soil and lay their
eggs along the Markerdijk. For years, residents and overseers
have been actively involved in meadow bird and nature
preservation on Marken. Of course, there's still plenty to enjoy in
autumn and winter. The flat ground and the brisk wind from the
Markermeer are ideal for a walk to get some fresh air.

The most photographed feature of Waterland
is probably 'Het Paard van Marken' (The Horse
of Marken). This iconic 1839 lighthouse and its
beautiful surroundings look like a painting. Would
you prefer to explore Waterland from the water?
Go on a sailing adventure over the Markermeer,
the Gouwzee or the IJsselmeer, or make the ferry
crossing from Marken to Volendam. You can also
go to Waterland for quieter boat trips. Take a
beautiful trip by canoe, SUP board or (whisper)
boat and enjoy the beautiful flora and fauna
around you in peace and quiet. Notice the
abundance of meadow birds, cows and sheep.
Moor at a cosy tea garden or sail into one of the
Waterland villages. Recreation is lots of fun here!

Fietsen & wandelen
Klederdrachtroute | 41km
Fiets door een oer-Hollands landschap, langs
Marken, Edam, Volendam, Purmerend en
Monnickendam en maak kennis met een
paar oudhollandse kledingstijlen.
97 98 99 51 52 53 54 55 02 22
23 31 30 26 94 95 97

Samen met de dorpen Uitdam, Zuiderwoude,
Broek in Waterland, Ilpendam, Watergang,
Katwoude, Overleek en de stad Monnickendam
vormt het schiereiland Marken de gemeente
Waterland. Elke plaats heeft zijn eigen charme
en door de cultuurhistorische achtergrond zijn
ze zeker een bezoek waard. Geniet van de goed
bewaarde monumenten die de oude stads- en
dorpsgezichten sieren. Fiets door het open
veenweidelandschap, langs gezellige horeca,
boerderijwinkels en overweldigende, vogelrijke
natuur. Het decor van Waterland is geliefd bij
fotografen over de hele wereld. Zij kunnen geen
genoeg krijgen van de kenmerkende houten
huisjes in blauwe en groene kleuren, uitgestrekte
groene weilanden en het oneindige water.

Het meest gefotografeerde stukje van Waterland
is waarschijnlijk ‘Het Paard van Marken’. Deze
iconische vuurtoren uit 1839 en zijn prachtige
omgeving lijken net een schilderij. Waterland liever
vanaf het water ontdekken? Dat kan tijdens een
zeilavontuur over het Markermeer, de Gouwzee
of het IJsselmeer of maak met de veerpont de
oversteek van Marken naar Volendam. Ook voor
stillere vaartochten kun je in Waterland terecht.
Kies voor een mooie tocht per kano, SUP-board
of (fluister)boot en geniet in rust van de prachtige
flora en fauna om je heen. Bekijk de overvloed aan
weidevogels, koeien en schapen. Meer aan bij een
gezellige theetuin of vaar één van de Waterlandse
dorpen binnen. Het is een feest om hier te
recreëren.

Havenbuurtroute | 4km
Deze route verkent de zuidkant van Marken
en doet naast de havenbuurt ook de
sfeervolle Rozewerf, Grotewerf en Wittewerf
aan.
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Weetje:

De naam Marke
n komt van
Markaland, wat
‘grensland’
betekent. Vóór
1162 zat
Marken vast aa
n het vasteland
maar het eiland
is door de
Jurriaansvloed
losgeslagen.
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Bekijk alle fiets- en
wandelroutes in Waterland op
www.laagholland.com
of scan de QR code
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