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Eten & drinken

Overnachten

UITagenda

Verhuur

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 over 
Volendam en omgeving?  

VVV Edam

Damplein 1, 1135 BK Edam

VVV Volendam

Zeestraat 37, 1131 ZD Volendam

Voor meer informatie kijk op  

www.vvvedamvolendam.nl 

of scan de QR code

Welkom in Laag Holland

Bekijk alle verhuurlocaties op

www.laagholland.com 

of scan de QR code

Bekijk de UITagenda van Edam-

Volendam op www.laagholland.com 

of scan de QR code

Bekijk alle accommodaties in 

Edam-Volendam op 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

Bekijk alle horeca in Edam-

Volendam op www.laagholland.com 

of scan de QR code

Deze kaart online bekijken? Legenda
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.

Bekijk de interactieve kaart op

www.laagholland.com 

of scan de QR code

VVV | toeristische informatie / 

tourist information
Museum / museum

Bezienswaardigheid / point of interest
Monument of standbeeld / 

monument or statue
Kerk / church

Jachthaven / marina

Molen / windmill

Veerpont / ferry
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Voor meer informatie kijk op 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

In een gemeente die rijk is aan streekproducten 

kun je natuurlijk ook lekker eten. Hier vind je 

gezellige horecagelegenheden aan het water, 

in de haven, midden in het landschap of in één 

van de bruisende stads- of dorpskernen.

Eén dag is niet genoeg om al het moois in 

de gemeente Edam-Volendam te bekijken. 

Gelukkig vind je hier mooie hotels, knusse 

B&B’s, landelijke campings en jachthavens.

In de gemeente Edam-Volendam worden 

jaarrond de leukste evenementen 

georganiseerd. Geniet van mooie muziek, 

breng een bezoek aan een fort of struin over 

gezellige markten. Het kan hier allemaal!

De leukste manier om de gemeente Edam-

Volendam te verkennen is op de fi ets. Op 

meerdere plekken in de regio kun je fi etsen of 

e-bikes huren. Neem eens een kijkje bij één van 

de andere bijzondere verhuurmogelijkheden.

AVolendam

www.vvvedamvolendam.nl



Welkom in Volendam

Who hasn't heard of Volendam? This 

village on the Markermeer has been world 

famous for over a century and as such is 

one of the Netherlands' first proper tourist 

destinations. Yet there are still plenty of 

places to discover and surprise you in 

Volendam. Leave the beaten path and 

take the time to explore this fishing village 

and discover all its secret stories. 

Volendam, wie kent het niet? Dit dorp 

aan het Markermeer is al ruim een eeuw 

wereldberoemd en daardoor één van de 

eerste echte toeristische bestemmingen 

van Nederland. Toch zijn er in Volendam 

nog veel plekken te ontdekken die 

je zullen verrassen. Ga eens van de 

gebaande paden en neem de tijd om het 

vissersdorp en zijn verborgen verhalen 

uitgebreid te ontdekken. Volendam is gelegen aan de voormalige Zuiderzee en 

kent een rijke geschiedenis van visserij. De karakteristieke 

vissersboten met hun grote zeilen zorgden voor druk verkeer 

in de Volendamse haven. Door de gunstige ligging was dit 

de plaats waar eeuwenlang kilo’s haring en andere vissoorten 

werd binnengehaald. Deze vis werd op de visafslag verkocht 

of gerookt in één van de rokerijen. Een harinkje happen op 

de Dijk met uitzicht over het kabbelende water is dan ook een 

favoriet van zowel bewoner als bezoeker. Tegenwoordig heb 

je in de Volendamse haven nog uitzicht over de karakteristieke 

Volendammer kwakken, de veerboot naar Marken en een replica 

van het 17e-eeuwse ontdekkingschip de Halve Maen. Deze 

laatste is als museumschip te bezoeken.

Volendam is situated on the former Zuiderzee and has a 

rich fishing history. The characteristic fishing boats with their 

large sails caused a lot of coming and going in the Volendam 

harbour. Due to its favourable location, for centuries this was 

the place where kilos of herring and other fish were brought 

in. This fish was sold at the fish auction or smoked in one of the 

smokehouses. A favourite activity of both residents and visitors 

is snacking on a herring on the Dijk (Dyke) while they look out 

over the rippling water. Nowadays in the Volendam harbour, 

you still have a view over the characteristic Volendam flat 

bottomed boats, the ferry to Marken and a replica of the 17th 

century discovery ship the Halve Maen. The latter is a museum 

ship and open to visitors.

Volendam's worldwide fame is probably due to the 19th century French 

cultural historian Henry Havard. After a trip across the Zuiderzee, he 

described Volendam as 'one of the most picturesque places, with pretty 

wooden houses and traditional costumes'. This report led to a large inflow of 

artists, including Paul Signac and Jan Toorop, looking for inspiration for their 

painting. Innkeeper, Leendert Spaander, cleverly responded to this. He actively 

promoted a visit to Volendam, provided a tram connection from Amsterdam 

and offered the artists a place to stay in exchange for paintings. This was how 

the artists' village 'Volendam' was born. To this day, Leendert Spaander's 

enormous collection can be admired in the 'old inn' of Hotel Spaander. 

When you walk in, you'll be amazed by the walls full of beautiful paintings 

of Volendam and its surroundings, the traditional costumes and authentic 

models. There are also more masterpieces exhibited the Volendam Museum. 

Volendam is an absolute must for the art lover.

 Ode aan het landschap | 42km
De schilderachtige omgeving van Volendam 
ontdek je met deze route. Op de fiets word 
je meegenomen langs prachtige plekken 
waar o.a. Paul Signac en Jan Toorop hun 
werken schilderden.

 Palingroute | 15km
Deze rondwandeling leidt je vanuit 
Volendam langs de oude veenpolder 
Katwoude. Onderweg kom je langs het 
Heitje van Katham, een klein natuurreservaat 
waar 4 soorten heide groeien.
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Fietsen & wandelen

Together, Edam, Volendam and Zeevang, form 

one municipality. These places are very close to 

each other and are therefore perfect to combine 

on a day out or a few days away. Edam, Volendam 

and Zeevang each have a unique atmosphere 

and their own history. Together they give you an 

all-round experience. Discover Edam, one of the 

Netherlands' best kept secrets, and a sight for sore 

eyes. Edam was a thriving merchant city on the 

former Zuiderzee, and has a rich history of trade and 

industry. From the world famous Edam cheese to 

the ships that were built at one of the 33 shipyards. 

Visit the Fort at Edam, part of the UNESCO World 

Heritage Dutch Water Defence Lines, which offered 

De wereldwijde bekendheid van Volendam hebben we naar alle 

waarschijnlijkheid te danken aan de 19e-eeuwse Franse cultuurhistoricus 

Henry Havard. Na een tocht over de Zuiderzee omschreef hij Volendam 

als ‘één van de meest schilderachtige plaatsjes, met pittoreske houten 

huisjes en klederdracht’. Dit verslag veroorzaakte een grote stroom van 

kunstenaars, onder wie Paul Signac en Jan Toorop, op zoek naar inspiratie 

voor hun schilderkunst. Herbergier Leendert Spaander speelde hier slim op 

in. Hij maakte actief reclame voor een bezoek aan Volendam, zorgde voor 

een tramverbinding vanaf Amsterdam en bood de kunstenaars onderdak 

in ruil voor schilderijen. Hier werd kunstenaarsdorp ‘Volendam’ geboren. 

Tot op de dag van vandaag is de enorme collectie van Leendert Spaander 

te bewonderen in de ‘oude herberg’ van Hotel Spaander. Bij binnenkomst 

word je overrompeld door muren vol met prachtige schilderijen van 

Volendam en zijn omgeving, de traditionele klederdracht en authentieke 

modellen. Daarnaast zijn er in het Volendams Museum nog meer topstukken 

te zien. Voor de kunstliefhebber is Volendam een absolute aanrader.

Tip: 
Tijdens de IZI.Travel 

audiotour ‘Volendam 
Kunstenaarsdorp’ leidt herbergier Leendert Spaander je hoogstpersoonlijk langs 

de mooiste plekken van 
Volendam.

Tip:
De fietsroute en podcast op locatie ‘Fluisterende Molens’ neemt je mee op ontdekkingsreis naar heden, verleden en toekomst langs iconische molens 

in Laag Holland.

Kunstenaarsdorp
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protection to the capital. After a busy day you 

can sit on a welcoming terrace by the water 

while the sun sinks behind the horizon. Then leave 

the hustle and bustle of Volendam and Edam 

behind you, and the vast natural beauty of the 

Zeevang welcomes you. Here, silence really is 

silence. Bike or hike along the lowest point of 

North Holland, through green meadows or over 

the Markermeerdijk. Rent a boat or canoe and 

explore this unique polder from the water. Don't 

forget to make a stop along the way. Various 

farms, shops (with local products) and hospitality 

businesses are perfect for a nice break and let 

you experience the region in their own way.

Reuring aan het Markermeer

Hustle and bustle on the 
Markermeer 

Samen met Edam en Zeevang vormt Volendam 

één gemeente. Deze plaatsen zijn perfect te 

combineren tijdens een dagje of een aantal 

dagen weg, omdat ze zo dicht bij elkaar liggen 

Edam, Volendam en Zeevang kennen ieder een 

unieke sfeer en een eigen geschiedenis. Samen 

zorgen zij voor een veelzijdige beleving. Ontdek 

Edam als één van de best bewaarde geheimen 

van Nederland, een ware lust voor het oog. 

Als florerende handelsstad aan de voormalige 

Zuiderzee kent Edam een rijke geschiedenis van 

handel en nijverheid. Van de wereldberoemde 

Edammer kaas tot de schepen die gebouwd 

werden op één van de 33 scheepswerven. 

Neem een kijkje bij het Fort bij Edam, onderdeel 

van UNESCO Werelderfgoed Hollandse 

Waterlinies, dat bescherming aan de hoofdstad 

bood. Na een drukke dag kun je terecht op een 

fijn terras aan het water terwijl de zon achter de 

horizon zakt. Als je de reuring van Volendam en 

Edam achter je laat komt de uitgestrekte natuur 

van de Zeevang je tegemoet, waar stilte nog echt 

stilte is. Fiets of wandel langs het laagste punt van 

Noord-Holland, door groene weilanden of over de 

Markermeerdijk. Huur een bootje of kano en bekijk 

deze bijzondere polder vanaf het water. Vergeet 

je onderweg geen stop te maken? Verschillende 

boerenbedrijven, (streekproducten)winkels en fijne 

gastvrije ondernemers lenen zich uitstekend voor 

een fijne pauze en laten je de streek ervaren op hun 

manier. 

Volendam is niet meer weg te denken uit de 

Nederlandse muziekindustrie. Jan Smit, The Cats, 

Nick & Simon, BZN en de 3J’s zijn maar een paar 

voorbeelden van bekende zangers en popgroepen 

die de Volendamse muziek wereldberoemd 

hebben gemaakt. Het herkenbare geluid van 

Volendam werd omgedoopt tot de ‘Palingsound’, 

een verwijzing naar de Volendamse palingvisserij. 

De Volendammers draaien deze nostalgische en 

bekende muziek trots in hun gezellige horecazaken 

aan de Dijk. Volendam is nog altijd goed 

vertegenwoordigd in de Nederlandse hitlijsten. 

Ook in andere muziekgenres vind je tegenwoordig 

artiesten met Volendamse roots. Het is goed 

mogelijk dat je één van deze muzikanten zelf tegen 

het lijf loopt tijdens je bezoek. 

Volendam is an essential part of the Dutch 

music industry. Jan Smit, The Cats, Nick 

& Simon, BZN and the 3J's are just a few 

examples of well-known singers and pop 

groups that have made Volendam music 

world famous. The typical sound of Volendam 

was renamed the 'Palingsound' (Eel Sound), 

a reference to Volendam's eel fishing. The 

Volendammers play this nostalgic and well-

known music proudly in their cosy bars and 

restaurants on the Dijk. Volendam is still well 

represented in the Dutch charts. Nowadays 

you can also find artists with Volendam 

roots in many other music genres. There's a 

good chance you will bump into one of these 

musicians yourself during your visit.

Tip: 
Kom alles te 

weten over de 
Palingsound in het 

Palingsoundmuseum.

TIP:
Neem een kijkje bij 
de gloednieuwe 

Botterwerf en ontdek 
de Volendammer 
cultuurhistorie.

Harm Hasenaar

VolendamEvents

PX Volendam

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

Edam & Zeevang

Vissersdorp 

Muziekdorp


