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De Eilandspolder
Het historische groene hart  
van Noord-Holland
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Lengte wandelroute: 6 of 9,5 kilometer (rode route op kaart)
Lengte fietsroute: 14 km (groene route op de kaart)
Start/eindpunt: Start bij het oude raadhuisje,  
hoek Scheepjeserf/Zuideinde in Grootschermer. 
Bereikbaarheid: Het startpunt is slecht met openbaar vervoer  
te bereiken. Kijk op  9292.nl 
Parkeren: is mogelijk bij de sportvelden buiten het dorp. 
Eten en drinken onderweg: Het Genot van Grootschermer, 
Noordeinde 12, 1843 JH  Grootschermer, Café-Restaurant de 
 Vriendschap,  Driehuizen 13, 1844 KL Driehuizen 
 devriendschapdriehuizen.nl 
Handig om te weten: Een deel van de wandelroute is  
onverhard en u moet een plankenbruggetje oversteken. 

Route beschrijving

• Zowel de wandel-  als fietsroute starten bij  
het oude raadhuisje, hoek Scheepjeserf/ 
Zuideinde in Grootschermer.
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te maken voor landbouw moest het ontwaterd worden 
door een stelsel van sloten. Het gevolg was dat het land 
 inklonk en steeds lager kwam te liggen en dus weer drassig 
werd. Het niveauverschil tussen water en land is nu niet 
meer dan tien centimeter en hier en daar ligt het land zelfs 
lager dan de sloten. Dit deel van de polder wordt beheerd 
door Staatsbosbeheer, met de bedoeling het de grutto, 
 kievit en tureluur zoveel mogelijk naar de zin te maken. 

 Op de kruising van de Korendijk en de Oudelandsweg, 
gaat u LA de Arisdijk op.

3
Noordeindermeerpolder
Aan uw rechterhand ligt de Noordeindermeer-
polder, vroeger een meer in het veeneiland.  

Deze werd in 1644 drooggemalen met windmolens, een 
techniek die door Leeghwater in die tijd sterk verbeterd was. 
Het is een ‘moderne’ polder geworden met rechte kavels en 
met boerderijen in de polder in plaats van aan de rand.  
De kleibodem levert hier ook meer op. 

 Wanneer de weg een bocht naar links maakt, gaat u 
rechtdoor over het kleinere pad, het kan hier drassig zijn.  
Na ongeveer 450 meter rechtsaf, bruggetje over en langs 
een woonhuis. Dit pas gaat over in de Visweg. Einde van  
de weg RA de Kleine Dijk op.

De Eilandspolder is opmerkelijk gaaf gebleven. Lang geleden was deze polder een eiland gelegen tussen  

de grote wateren als de Schermer en de Beemster. Maar bodemdaling dwong de bewoners hun ‘Schermer-

eiland’ in te dijken. Nog steeds ligt het maaiveld van de polder hoger dan dat van het drooggemaakte land 

rondom. Het oostelijk deel, van Staatsbosbeheer, is het oudst ontgonnen land, verkaveld met een middel-

eeuws slotenpatroon. Het westelijk deel was lange tijd ‘wildernis’ en is enkele eeuwen later ontgonnen met 

een ander slotenpatroon. Hier bezit Landschap Noord-Holland grote delen van de grond, die vaak samen 

met boeren worden beheerd.

Kijkpunten en wandelroute

1
Grootschermer
Voordat u begint te lopen, mag u zeker wel even 
een blik werpen op de antieke rechthuisjes. Deze 

rechthuisjes, waar vroeger recht gesproken werd, waren tot 
1970 in gebruik als raadhuis. Het grootste van de twee is het 
oudst en dateert van 1632. Het kleinste werd gebouwd in 
1652 en stond vroeger op een andere plaats, maar is later 
aan het grote huis toegevoegd. In de tijd dat deze huizen 
gebouwd werden, was Grootschermer zeer welvarend door 
de haringvisserij. Op een gevelsteen staat een zogenaamde 
haringbuis afgebeeld: een schip met een speciaal dek, dat 
geschikt was om op zee haring te kunnen kaken en zouten, 
zodat het aan boord langer bewaard kon blijven. 

 Vanaf de rechtshuisjes op de Scheepjeswerf 1, loopt u 
linksaf het Zuideinde op en gaat LA de Kopdammerdijk op. 

2
Noordeinde
U loopt hier op de grens tussen twee niet erg op 
elkaar lijkende polders, die in verschillende tijden 

tot stand zijn gekomen. Aan uw linkerhand is het oudste 
stuk. Dat werd al rond het jaar duizend ontgonnen. Het was 
toen hoogveen; zeg maar een enorme bult turf gevormd 
door plantenresten, in duizenden jaren op elkaar gestapeld. 
Oorspronkelijk groeide er bos. Om het natte veen geschikt 
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6
De Menningweer
Rechts strekt zich polder De Menningweer uit.  
Dit gebied is in voorjaar en zomer rijk aan weide-

vogels: grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters. 

 Bij de Spaanbrug vervolgt u het graspad over de dijk.  
U gaat de brug niet over. De Schermerringvaart is hier in 
haar volle breedte goed te overzien. Hier staat u dus op  
de vroegere oever van het Schermer eiland. 
U vervolgt de route langs de dijk. Hier kunt u goed het 
 verschil zien tussen het oude en het nieuwe land. Bij de 
boerderij ‘De rustige hoeve’, begint weer de verharde weg. 
Vlak voor de Menningweermolen verlaat de weg de kop van 
de dijk en gaat verder langs de onderdijk. Het laatste deel 
van de weg waar u op loopt buigt af van de ringvaart. Waar 
de weg afbuigt gaat u linksaf de dijk op. U komt uit bij een 
parkeerterrein, steek dit over en u komt uit tegenover de 
 supermarkt. Nu rechtsaf naar het oude raadhuis.

Routebeschrijving fietsroute:

  Vanaf het startpunt bij het oude raadhuisje,  
hoek Kopdammerdijk/Zuideinde in Grootschermer.  
 
Volg de fietsknooppunten 82-62-58-80-81 en terug naar 82.
 
U fietst door het afwisselende landschap van veengronden 
en polders. Tussen knooppunt 62 en 58 is het de moeite 
waard om via de Dwarsweg naar het Kerkemeertje te gaan. 
Het Kerkemeertje is een ondiepe vogelplas met een vogelkijk-
hut. Door het naast gelegen Uilenbosje loopt een zogenaamd 
laarzenpad, een paadje met een uitkijkunt. Vanaf augustus zijn 
er bramen te vinden en in de wilgen verblijven ransuilen.  
De wilgenrups houdt de wilgen laag.

4
Driehuizen
Langs deze dijk verbreedt het water zich tot de 
zogeheten Kruissloot. Daarin ligt ‘De Zandbank’, 

waar ’s zomers gezwommen kan worden. Voorbij de Kruis-
sloot gaat u linksaf over een plankenbruggetje, naar het 
dorp Driehuizen. In Driehuizen gaat de route rechtsaf en 
volgt de dijk van de Schermerringvaart. In het dorp zelf staat 
bij de oprit naar de brug een beeld. Het is van Nic Jonk, een 
kunstenaar uit Grootschermer. 
Op de dijk is duidelijk te zien dat de vaart veel hoger ligt dan 
de Schermerklei aan de overkant van het water. De rietkra-
gen van de ringvaart zijn een jungle op zich met specifieke 
 bewoners. In voorjaar en zomer hebben hier rietzangers  
en kleine karekieten hun nesten, opgehangen aan de 
 riethalmen. Bij niet al te veel wind kunt u deze vogels  
horen  zingen met hun typische krasserige liedjes. Ook 
water hoentjes, meerkoeten en futen huizen hier, op 
 drijvende  nesten. 

5
Arismeertje
Aan uw rechterhand ziet u een moerasbosje. 
Daarin verscholen ligt het Arismeertje. Ontstaan 

door natuurgeweld, door storm en hoogwater in de tijd dat 
de polder nog een eiland was. De sloten hier zijn met de 
hand gegraven en grillig van vorm. Wind en water hebben 
aan de oevers geknabbeld. Zulke sloten en plassen zijn een 
eldorado voor watervogels. 

 Voor het volgen van de korte route van 6 kilometer moet 
u voorbij het Arismeertje rechtsaf over de Korendijk en de 
Kopdammerdijk naar Grootschermer. Voor de lange route 
van 9,5 kilometer vervolgt u de weg over de Kleine Dijk. 

Uitgave van: 
Stichting Landschap Noord-Holland
Tel. 088-00 64 400, info@landschapnoordholland.nl
  landschapnoordholland.nl/wandelen

Foto’s: C.T.M. Pouw Kraan, H. v. Bruggen, H. Buter, Dutchphoto.


