Wandelroute – Noord-Holland – DR 2015.03
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 9,5 km lange rondwandeling met het halte
Kerkbuurt, Centrum - Marken als begin- en eindpunt. De verdeling verhard/onverhard van
het wandelgedeelte is 100/0%.
Tijdens het grootste deel van de wandeling loopt u over het klinkerpad op de dijk die het
schiereiland marken beschermt tegen het water van het Markermeer. De wandeling is uit te
breiden door een heen-en-weertje van 2 x 1,7 km over de onverharde Bukdijk, de dijk die
ooit was bedoeld als het begin van de Markerwaard. De resterende meters voeren door de
buurtschappen bij de haven en door de Rozewerf en Grotewerf.
De route is op de kaart te bekijken via www.afstandmeten.nl/index.php?id=1506079.
OV naar en van Marken, halte Kerkbuurt, Centrum
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Amsterdam, Hoorn of Purmerend.
 www.ebs-ov.nl voor de bus tussen deze stations en Marken v.v. U stapt in alle
gevallen over in Monnickendam.
 www.markenexpress.nl voor de veerdienst tussen Marken en Volendam. In dat geval
stapt op bij halte Julianaweg, Centrum, lijn 110 of 316 naar Edam-Busstation voor de
overstap in de richting Amsterdam, Hoorn of Purmerend.
Wandelroute
De beschreven wandeling begint en eindigt bij halte Kerkbuurt, Centrum Marken. De
wandeling eindigt bij de haven als u kiest voor de overtocht met de Marken Express naar
Volendam.
1. Steek na het verlaten van de bus het grote parkeerterrein over en loop richting de
Beatrixbrug en houd op de splitsing van de klinkerweg links aan, Kets.
2. Volg deze klinkerweg met een bocht naar rechts en ga op T-splitsing LA. Sla RA op het

smalle voetpad, Buurt II, en loop tussen de huizen door naar de haven, Havenbuurt.
3. Wandel met de haven rechts en de bebouwing links tot voorbij de bocht naar rechts. Via

een van de trappetjes tussen de houten huizen naar beneden en sla LA. U loopt nu aan
de achterzijde van de bebouwing naar het in punt 2 genoemde smalle voetpad.
4. Ga op dit voetpad RA en loop terug richting Kets, LA. Op de in punt 2 genoemde T-

splitsing nu RD. De Kets gaat over in de bochtige Buurterstraat, nog steeds RD richting
Wilhelminabrug. Na deze brug gaat de Buurterstraat over in de Kerkbuurt.
5. Loop RD richting kerk en sla direct na deze kerk LA (pleintje) en ga bij huisnummer 20

opnieuw LA en een paar meter verderop RA, voetpad.
6. Loop naar de brug – dit keer is het Maximabrug. Na de brug RD over het voetpad,

Pieterlanden. Het voetpad komt uit op de Akkerstraat; RA en met de bocht naar links,
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Hoogkamplaan. Vóór een sloot buigt de straat naar links.
7. De Hoogkamplaan gaat over in de Noorderwerfstraat (geldt zowel voor de doorgaande

als de afbuigende straat. U gaat hier LA en bij de eerstvolgende RA, eveneens
Noorderwerfstraat.
8. Op de kruising RA, brug over, Westerstraat, en aan de haven rechts aanhouden,

Havenbuurt.
9. Kort daarop draait de klinkerweg naar links en begint een naar rechtsgaand wandel- en

fietspad (hek links van het klinkerpad).
10. Met de Gouwzee links en een brede sloot rechts loopt u nu alsmaar RD over het

klinkerpad dat op de kruin van de dijk ligt. Nu eens buigt de dijk een weinig naar links,
dan weer naar rechts.
11. Op een gegeven moment verbreedt de dijk zich. Ook ziet u een klein bosperceel. Naar

links strekt zich de doodlopende en een kleine twee km lange Bukdijk uit. Ooit bedoeld
als het eerste stuk van de officieel in 2004 afgeblazen aanleg van de Markerwaard. Op de
Bukdijk ligt een onregelmatig gevormd onverhard pad. De hoofdroute laat de Bukdijk
links liggen. Wie dit wonderlijk stukje dijk afloopt gaat na teruggekeerd te zijn hier LA.
12. Het pad verbreedt zich en gaat over in asfalt. Opnieuw steeds RD. Links strekt nu het

Markermeer zich uit, naar rechts passeert u de jongste buurtschap van Marken, de
Minnebuurt. Met de bouw werd in 1959 begonnen. Daarna heeft u een prachtig uitzicht
over Marken en bij helder weer is de vuurtoren steeds in beeld.
13. Blijf dit pad tot de – niet te bezichtigen – vuurtoren volgen. Rechts van de smalle dam

naar de vuurtoren streks zich een smal zandstrand uit. Er staan enkele zitbanken en er is
een toiletvoorziening.
14. Terug naar het pad voor het vervolg van de wandeling. Het dijkpad gaat over in een smal

klinkerpad. Links aan de horizon Amsterdam en IJburg. RD tot het buurtschap Rozewerf.
De bebouwing die haar oorspronkelijk karakter heeft weten te behouden, strekt zich uit
tot de kruin van de dijk. In het Markermeer staat een twaalftal houten ijsbrekers om de
Rozewerf tegen kruiend ijs te beschermen; deze zijn aangelegd in 1872. De ijsbrekers
staan in waaiervorm vóór de dijk. Op de hoofdbalk van de ijsbrekers is ter versteviging
een spoorstaaf aangebracht.
15. Loop tot even voorbij de buurtschap en keer om. Ga net voorbij het laatste huis LA, een

smal pad langs de huizen. Bij een lantaarnpaal buigt het pad naar links en bij de volgende
naar rechts. Ga de brug over en op de klinkerweg houdt u links aan, Zereiderpad.
16. Met de torenspits als baken gaat de wandeling verder. Neem vooral ook een kijkje in de

smalle straatjes van de nu volgende buurtschap Grotewerf. Net als de Rozewerf is de
Grotewerf een plaatje.

2

17. Ruim voorbij de Grotewerf maakt het Zereiderpad een duidelijke bocht naar links. Ga

direct na de deze bocht RA, eveneens Zereiderpad. Het pad RD voert naar de Wittewerf.
18. Op de kruising met asfaltweg en daarachter liggend fietspad voorzichtig oversteken.
19. De snelste route naar de bus richting Monnickendam: Ga op dit fietspad LA en na een

wandeling van amper vijf minuten bent u terug bij halte Kerkbuurt, Centrum Marken.
20. De route naar de haven en de boot naar Volendam (Marken Express): Ga RD, Kerkbuurt,

opnieuw richting kerktoren. Links ligt een smalle waterloop. Op de T-splitsing LA,
Wilhelminabrug over en RD, Buurterstraat.
21. Op de kruising bij het twee verdiepingen hoge elektriciteitshuisje RA, richt Julianabrug.
22. Na de brug RD, Westerstraat, richting haven. Ga op de Havenbuurt naar links voor de

Marken Express; de steiger bevindt zich ter hoogte van Sijtje Boes Souvenirs, dat is naast
Café De Visscher. Bootkaarten koopt u bij Sijtje of aan boord.
23. Voor de bus naar Monnickendam: U wandelt in omgekeerde volgorde de onder de

punten 1 en 2 beschreven route.
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
Langs de haven van Marken en vooral rond de haven van Volendam is keus aan
horecavoorzieningen groot; onderweg zijn er geen mogelijkheden om wat te eten of te
drinken. Wij dineerden in Volendam Brasserie Cathrien, op een steenworp afstand van de
aanlegplaats van de Marken Express.
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