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Pieterswijkje

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.

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.

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 hoe�  je hier geen seconde te vervelen.

In Waterland zijn er genoeg avonturen en 

hoogtepunten te ontdekken. Laat je verrassen 

door de schoonheid van de pittoreske kernen, 

snuff el in de lokale winkeltjes of ga voor actie 

met één van de (water)activiteiten!

Eten & drinken

Overnachten

UITagenda

Activiteiten

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 

hee�  stilgestaan. Een heerlijk laagland waar 

jong en oud zich het hele jaar door kunnen 

vermaken. 

Meer informatie?

VVV Marken

Havenbuurt 19c

1156 AL Marken

VVV Monnickendam

Zuideinde 2

1141 VJ Monnickendam

Welkom in Laag Holland

Bekijk alle activiteiten in Waterland 

op www.laagholland.com 

of scan de QR code

Bekijk de UITagenda van Waterland 

op www.laagholland.com 

of scan de QR code

Bekijk alle accommodaties in 

Waterland op www.laagholland.com 

of scan de QR code

Bekijk alle horeca in Waterland op 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

 Marken

 Uitdam

 Katwoude

 Monnickendam

 Zuiderwoude

 Overleek

 Ilpendam

 Watergang

 Holysloot

 Varkensland

 Broek in
 Waterland

Alles in Laag Holland op één plek. Van 

bezienswaardigheden tot fi etsroutes, 

van restaurants tot verhuurlocaties en van 

evenementen tot natuurgebieden.

De online interactieve kaart gee�  in één 

oogopslag een overzicht.

Legenda

Bekijk de interactieve kaart op 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

Deze kaart online bekijken? 
VVV | toeristische informatie / tourist information

Museum / museum

Bezienswaardigheid / point of interest

Kerk / church

Veerpont / ferry

Molen / windmill 

Vogelkijkpunt / birdwatching point

Vuurtoren / lighthouse

Jachthaven / marina

Stad of dorp / town or village

Natuurgebied / natural area

MonnickendamMonnickendamMonnickendamMonnickendamMonnickendamMonnickendamMonnickendamMonnickendamMonnickendamMonnickendam

HovenslootHovenslootHovenslootHovenslootHovensloot
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Voor meer informatie kijk op 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

Voor meer informatie ga naar 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

VolendamVolendam AWaterland

www.vvv-waterland.nl



Welkom in Waterland

For centuries, Waterland has been 

known as the green and water-

rich part of Holland just north of 

Amsterdam. The open peat meadow 

landscape is interspersed with historic 

towns and villages. Venture into the 

region and discover all the natural 

beauty in a setting that looks a lot like 

a living postcard. So characteristic, 

welcoming and pure.

Al eeuwenlang staat Waterland 

bekend als het groene en 

waterrijke stukje Holland direct 

ten noorden van Amsterdam. Het 

open veenweidelandschap wordt 

hier afgewisseld met historische 

dorpen en steden. Trek de regio 

in en ontdek al het natuurschoon 

in een decor dat veel weg heeft 

van een levende ansichtkaart. Zo 

karakteristiek, herkenbaar en puur. Landelijk, pittoresk, maar toch uniek, zo kun je de Waterlandse 

dorpen het beste omschrijven. Zo vind je in Broek in Waterland 

en Zuiderwoude karakteristieke houten huizen in de kleuren 

blauw, groen en Broekergrijs. In Watergang, Ilpendam, 

Overleek en Uitdam slinger je door de straten van echt 

Hollandse lintdorpen, met hun bijzondere bebouwing langs 

één dorpsstraat. Even verderop, tussen Monnickendam en 

Volendam, vind je Katwoude. Vroeger was dit lintdorp de kleinste 

gemeente van Nederland, gevuld met boerderijen. Vandaag 

de dag is Katwoude een populaire plek onder nationale- en 

internationale bezoekers. Hier kun je met eigen ogen zien hoe 

de beroemde Hollandse kaas wordt gemaakt.

Rural, picturesque, and yet unique, that's the best way to describe 

the Waterland villages. In Broek in Waterland and Zuiderwoude, 

for example, you find characteristic blue, green and Broeker grey-

coloured wooden houses. In Watergang, Ilpendam, Overleek 

and Uitdam you can meander through the streets of typically 

Dutch ribbon villages. These settlements are characterised by 

their beautiful houses, built along one main street. A little further 

on, between Monnickendam and Volendam, you find Katwoude. 

This ribbon village was once the smallest municipality in the 

Netherlands, filled with farms. Today Katwoude is a popular place 

for visitors from home and abroad. Here you can see with your 

own eyes how the famous Dutch cheese is made.

For years, the presence of water has played a major role in Waterland. Not 

really surprising, in a municipality that is almost half made up of water. During 

the year there is plenty to do in, on and by the water. For example, hire a 

(whisper) boat, canoe or SUP board and sail through the endless streams and 

lakes to picturesque villages and towns like Monnickendam, Zuiderwoude 

and Broek in Waterland. Stop and moor at one of the jetties of Landvasten, 

recognizable by the blue and white signs. Or visit a cosy tea garden and 

enjoy a well-deserved break. Along the Markermeer, you can relax on one of 

the (sandy) beaches, enjoy a beautiful walk or bike ride on the Markermeer 

dyke or sail over the water to your heart's content. Want to stay the night? 

Waterland has numerous wonderful accommodations near and on the water. 

Embark on an adventure on a camping raft, book a room in a B&B or pitch 

your tent at a farm campsite and enjoy the landscape as the sun sinks behind 

the horizon. 

 Aeën en Dieënroute | 38km
Volg veenrivieren de Ae en de Die door
het landschap geniet van langgerekte
lintdorpen in Waterlandse stijl en de
prachtige natuur.

 Laarzenpadroute | 11km
Wandel vanuit Broek in Waterland langs de 
Broekervaart en dwars door natuurgebied 
Varkensland, een Natura 2000 gebied.
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Fietsen & wandelen

The towns of Uitdam, Zuiderwoude, Broek in 

Waterland, Ilpendam, Watergang, Katwoude, 

Overleek, the city of Monnickendam and 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 well-preserved 

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. The most 

photographed feature of Waterland is probably 

Al jarenlang speelt de aanwezigheid van water een grote rol in Waterland. In een 

gemeente die bijna voor de helft uit water bestaat is dit misschien ook niet zo 

gek. Het hele jaar door is er in, op en aan het water genoeg te beleven. Huur 

bijvoorbeeld een (fluister)boot, kano of SUP-board en vaar via de eindeloze 

sloten en meren naar pittoreske dorpen en steden als Monnickendam, 

Zuiderwoude en Broek in Waterland. Meer voor een tussenstop aan bij één van 

de aanlegsteigers van Landvasten, te herkennen aan de blauwwitte borden. 

Of kies een knusse theetuin en geniet van een welverdiende pauze. Langs 

het Markermeer kun je heerlijk ontspannen op één van de (zand)strandjes, 

genieten van een prachtige wandel- of fietstocht over de Markermeerdijk of 

eindeloos zeilen over het water. Blijf je slapen? Waterland is rijk aan bijzondere 

accommodaties aan en op het water. Ga op avontuur op een kampeervlot, boek 

een kamer in een B&B of zet je tent op bij een boerencamping en bewonder het 

landschap terwijl de zon achter de horizon zakt. 

Tip: 
 De Markermeerdijk vertelt 

zijn eigen verhaal in de 
podcast ‘Kijk, Luister, Dijk’, die je zowel te voet als op 
de fiets mee kan nemen 

langs de indrukwekkende 
dijk.

Tip:
Slapen tussen de vogels? 

Een van de mooiste 
vogelfotohutten van 

Nederland staat op Marken en is te boeken voor een 
overnachting.

Leven met het water
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'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 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! 

Water en land

Water and land

De dorpen Uitdam, Zuiderwoude, Broek in 

Waterland, Ilpendam, Watergang, Katwoude, 

Overleek, de stad Monnickendam en het 

schiereiland Marken vormen samen 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 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.

Het is zo bijzonder om direct ten noorden van 

de hoofdstad zo’n uitgestrekt natuurgebied te 

hebben waar mens en dier op en top kunnen 

genieten. Terwijl je te voet, op de fiets of in een 

(fluister)boot de weilanden passeert, staan de 

koeien hier rustig te grazen. Deze oer-Hollandse 

bewoners zorgen voor de lokale zuivelproductie. 

Hierdoor is een vers ijsje, melktap of 

kaasboerderij nooit ver weg. Ook vogels als de 

grutto, kievit en smient hebben hun weg naar 

Waterland gevonden. Tijdens etappe 5 van de 

langeafstandswandeling het Trekvogelpad of via 

één van de wandelroutes over de (on)verharde 

paden van Waterland maak je op een unieke 

manier kennis met dit vogelparadijs. 

How special it is, to have such a vast area of 

natural beauty just north of the capital where 

people and animals can enjoy themselves to 

the fullest. While you pass by on foot, bike or 

in a (whisper) boat, the cows quietly graze in 

the meadows. These typically Dutch residents 

supply the local dairy production. As a result, 

fresh ice cream, milk on tap or a cheese farm is 

always nearby. Birds like the godwit, lapwing and 

wigeon have also found their way to Waterland. 

During leg 5 of the long-distance walk ‘het 

Trekvogelpad’, or one of the many other hiking 

trails through Waterland, you can discover this 

bird paradise in a unique way. 

Weetje: 
Waterland is het 

belangrijkste broedgebied 
voor weidevogels in 

Europa.

Weetje:
Broekergrijs is eigenlijk 

een armoedekleur, 
ontstaan in de loop van 
de 19e eeuw toen de 
handel terugliep en 

felle pigmenten te duur 
werden.

Anne Lof

Taufi k Ghani

Bekijk alle fiets- en 
wandelroutes in Waterland op 
www.laagholland.com 
of scan de QR code

Stad & Land

Eén met de natuur

Waterlandse dorpen


