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Volendam

Purmerend Edam

Amsterdam

Haarlem

Alkmaar

Almere

Hoorn

Volendam

Edam

Zeevang

AlkmaarAlkmaar Laag Holland

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.

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.

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 
Zeevang 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

Deze kaart online bekijken? 

Legenda

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

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

 Zeevangroute | 33km 
Deze route trakteert je op historisch landschap 

en authentieke dorpjes. Langs polders en door 

het monumentale Edam reis je terug in de tijd.

Bekijk de route op 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

 Kerkenroute | 30km 
Deze route voert je langs een zevental 

karakteristieke dorpskerkjes te midden van het 

uitgestrekte polderlandschap van de Zeevang.

Bij elke plek hoor of lees je een verhaal via de 

QR codes op locatie.

Bekijk de route op 

www.laagholland.com 

of scan de QR code

Monument of standbeeld / 
monument or statue
Bezienswaardigheid / point of interest

Kerk / church

Museum / museum

Molen / windmill

Overnachten / accommodation

Informatiepunt / tourist information

Watersportverhuur / water sports rental

Eten & drinken / food & drink

Camperplaats / motorhome parking

Zwemwater / swimming water

Camping /campsite

Rustpunt / resting point

Boerderij met streekproducten /
farm with regional products
Vogelkijkpunt / birdwatching point

Stad of dorp / town or village

Natuurgebied / natural area
Fort van de Stelling van Amsterdam / 
Defence Line of Amsterdam 

1 Fietsknooppunt / bicycle junction
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 Beets

 Etersheim

 Hobrede

 Kwadijk

 Middelie

 Oosthuizen

 Schardam

 Warder

 Etersheimerbraak

 Polder Zeevang

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.

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!

A
AZeevang

Harm Hasenaar

www.vvvedamvolendam.nl



Welkom in Zeevang

In Dutch, the name gives it away. 

Centuries ago, the Zeevang was 

captured by the sea. Around the 13th 

century, the area was reclaimed and 

a pretty lowland that stretches north 

of Edam was created. In contrast to 

the hustle and bustle of Edam and 

Volendam, Zeevang is a haven of peace 

and open space. People, animals and 

(meadow) birds all enjoy themselves 

here.

De naam verklapt het al een beetje, 

eeuwen geleden werd de Zeevang 

gevangen door de zee. Rond de 13e 

eeuw werd het gebied ingepolderd en 

ontstond er een heerlijk laagland wat 

zich uitstrekt ten noorden van Edam. 

Zeevang biedt rust en ruimte naast de 

reuring van Edam en Volendam. Het is 

hier genieten voor mens, dier en (weide)

vogel.

Voor een echte expeditie kun je terecht in de 

Etersheimerbraakpolder. Hier zie je met eigen ogen hoe de 

inwoners van Zeevang voor droge voeten hebben gezorgd. 

Op deze plek is de strijd tegen water extra bijzonder. Hier ligt 

namelijk het laagste punt van Noord-Holland, meer dan 6,5 

meter onder N.A.P.! De Etersheimerbraak vertelt het verhaal 

van het verdronken dorp Etersheim, dat de strijd tegen het 

oprukkende zeewater verloor rond het jaar 1400. Bekijk de 

mooiste archeologische vondsten van het oude dorp in 

Archeologisch Minimuseum de Waterwolf. Ook vind je in 

Etersheim een interessant bezoekerscentrum, de mooie Breker 

Molen en het Schooltje van Dik Trom. Allemaal op één plek!

For a real expedition you can go to the Etersheimerbraakpolder. 

See with your own eyes how the inhabitants of Zeevang 

made sure they keep their feet dry. In this place, the fight 

against water is quite extraordinary. The lowest point of 

North Holland is here, more than 6.5 meters below N.A.P.! 

The Etersheimerbraak tells the story of the flooded village of 

Etersheim that lost its battle against the advancing seawater 

around the year 1400. Visit archaeological mini museum de 

Waterwolf and see the most beautiful archaeological finds 

of the old village. You will also find an interesting visitor's 

centre, the beautiful Breker Mill and the School of Dik Trom in 

Etersheim. All in one place!

In the Zeevang, water and land come together as a dynamic duo. At one 

time, the former island of Zeevang was enclosed by the Zuiderzee and the 

inland seas of Beemster and Purmer. The polder created in the 13th century 

was further protected in 1532 by an ingenious system of dykes and water 

management. This system is still in operation and you can still see it at various 

places. The Markermeerdijk runs from Hoorn to Amsterdam and has been 

offering the residents in the areas behind it protection against the threat of 

water for centuries. The dyke now seems calm, but over the centuries it has 

experienced just about everything. In 1916, a storm flood was too much for 

the dyke and it broke in several places, and the water in the Zeevang and the 

surrounding areas wreaked havoc. In order to prevent a similar disaster in the 

future, the dyke is still being raised and reinforced. In the podcast on location 

'Kijk Luister Dijk' the Markermeerdijk itself tells you more about everything it 

has seen and experienced.

 Dik Trompad | 3km
Dompel jezelf onder in de wereld van Dik 
Trom in en rondom Etersheim. Maak een 
wandeling over het Dik Trompad en ontdek 
of jij plekken herkent uit de verhalen.

 Pontjesroute | 5km
Trek het boerenland in en hop met behulp 
van twee touwtrekpontjes van weiland naar 
weiland. Begroet onderweg nieuwsgierige 
koeien en stieren en geniet van weidse 
uitzichten.

1 50 19 1

1 17 14 15 16 1

Fietsen & wandelen

Zie kaartzijde voor fietsroutes

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 cosy Volendam, 

one of the most famous places in the Netherlands. 

Take the time to get to know the hidden stories of 

this famous old fishing village, you'll be amazed. 

Artists have been finding their way to Volendam for 

years. Painters like Paul Signac were enchanted by 

the traditional costumes and fishing boats in the 

harbour. Walk past the places that inspired them, 

narrated by the voice of Leendert Spaander, the 

In de Zeevang komt water en land samen als een dynamisch duo. Het 

voormalige eiland Zeevang werd vroeger ingesloten door de Zuiderzee en 

de binnenzeeën van Beemster en Purmer. De polder die al in de 13e eeuw 

ontstond werd in 1532 nog eens extra beveiligd door een vernuftig systeem 

van dijken en waterbeheersing. Dit systeem is nog steeds in werking en 

dat is op verschillende plekken goed te zien. De Markermeerdijk loopt van 

Hoorn tot Amsterdam en biedt de bewoners in de achterliggende gebieden 

al eeuwen bescherming tegen het dreigende water. De dijk lijkt er nu rustig 

bij te liggen, maar door de eeuwen heen heeft hij van alles meegemaakt. 

In 1916 werd een stormvloed de dijk teveel en brak hij op verschillende 

plekken, waardoor het water in de Zeevang en de omliggende gebieden 

een ravage aan kon richten. Om een gelijkwaardige ramp in de toekomst te 

voorkomen wordt de dijk nog altijd verhoogd en versterkt. In de podcast op 

locatie ‘Kijk Luister Dijk’ vertelt de Markermeerdijk je graag zelf meer over 

alles wat hij heeft gezien en meegemaakt.

Weetje: 
In het Markermeer worden nog steeds overblijfselen 

van oude Zeevangse 
dorpen gevonden, die ooit verslonden werden door de 

Zuiderzee.
Tip:

Huur een kano, kayak 
of (fluister)bootje en 

ervaar de regio vanaf 
het water.De strijd met het water 
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hotel owner who collected their works. Dive into 

history in the Volendam Museum, learn all about 

the Palingsound (Eel Sound) or eat a freshly 

smoked fish in the harbour. Discover Edam, 

one of the Netherlands' best kept secrets and a 

sight for sore eyes. Edam, the thriving city on the 

former Zuiderzee, has a rich history of trade and 

industry. From the world famous Edam cheese to 

the ships that were built on one of 33 shipyards. 

Check out the Fort at Edam, part of the UNESCO 

World Heritage Dutch Waterlines, which offered 

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.

Landschap onder zeeniveau

Landscape below sea level

Samen met Volendam en Edam vormt Zeevang 

één gemeente. Deze plaatsen zijn perfect te 

combineren tijdens een dagje of een aantal 

dagen weg, omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. 

Volendam en Zeevang kennen ieder een unieke 

sfeer en een eigen geschiedenis. Samen zorgen 

zij voor een veelzijdige beleving. Ontdek het 

gezellige Volendam, één van de bekendste 

plaatsen van Nederland. Deze beroemde oude 

vissersplaats zal je verrassen als je de tijd neemt 

om haar verborgen verhalen te leren kennen. 

Kunstenaars vinden al jaren hun weg naar 

Volendam. Schilders als Paul Signac werden 

betoverd door de klederdracht en vissersboten 

in de haven. Loop langs de plekken die hen 

inspireerden samen met de stem van Leendert 

Spaander, de hoteleigenaar die hun werken 

verzamelde. Duik terug in de tijd in het Volendams 

Museum, kom alles te weten komen over de 

Palingsound of eet een vers gerookt visje in de 

haven. 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. 

De Zeevang is een paradijs voor vogels. 

De uitgestrekte weilanden en de levendige 

veengrond van de polder zijn een uitnodigende 

verblijfplaats voor (weide)vogels als de 

smient, grutto, kievit en de wulp. Door deze 

biodiversiteit is dit bijzondere landschap 

bestempeld tot Natura 2000 gebied. Hierdoor 

wordt het gebied extra beschermd en kunnen 

wij, maar ook de volgende generaties, hier 

hopelijk nog lang van genieten. In de natuur van 

de Zeevang is het heerlijk vertoeven. Spring op 

de fiets of wandel dwars door de weilanden, 

met behulp van hier en daar een trekpontje. Blijf 

ook eens een nachtje slapen en kom helemaal 

tot rust in een landelijke B&B of op een (boeren)

camping.

The Zeevang is a paradise for birds. The vast 

meadows and the fertile peat soil of the polder 

are an inviting place for (meadow) birds like the 

wigeon, godwit, lapwing and curlew to stay. 

Because of this biodiversity, this unique landscape 

has been designated a Natura 2000 area. As 

a result, the area is protected so hopefully we, 

and the generations to come, can enjoy it for a 

long time. The countryside of the Zeevang is a 

wonderful place for rest and relaxation. Hop on 

your bike or cross the meadows, here and there 

with the help of a towboat. Stay the night and 

find complete peace and tranquillity in a rural 

B&B or on a (farm) campsite.

Tip: 
Treed in de sporen van 
de eerste ‘kolonisten’ 
van de Zeevang langs 

het Middeleeuwse 
Sporenpad vanuit 

Hobrede.

Weetje:
Johan Kieviet, de schrijver 
van de Dik Trom boeken, 

gaf les op het eenklassige 
schooltje in Etersheim.

Yalou van der Heijden Gerke van de Hoef

Harm Hasenaar

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

Edam & Volendam 

Eén met de natuur 

De Etersheimerbraak


