Trage Tocht Oosthuizen-Edam
Auteur: Rutger Burgers
Etersheimerbraak, IJsselmeer en Zeevang
NIET TOEGANKELIJK TIJDENS BROEDSEIZOEN (15 maart - 15 juni).De Trage Tocht
van Oosthuizen naar Edam is een route voor doordouwers je volgt maar liefst 10
kilometer de kustlijn van het IJsselmeer. Buiten het dorp Oosthuizen steken we de
spoorlijn over en vlak voor Warder stappen we de weilanden in. We volgen de grillige
slootkant richting Molen De Breek, die al vanuit de verte zichtbaar is. Onderweg zorgen
twee touwpontjes voor extra vermaak. De Etersheimerbraak is echt een bijzondere plek.
Hier is niet alleen de veenpolder drooggemalen, maar ook het binnenmeertje dat bij een
dijkdoorbraak is ontstaan. Kijk eens hoe diep de polder achter de molen is - 3,8 m N.A.P.
We lopen om de diepe polder heen naar het dorpje Etersheim, waar de onderwijzer C.J.
Kieviet zich liet inspireren tot de verhalen van Dik Trom. Op de voormalige Zuiderzeedijk
maken we eerst een ommetje door buitenpolder De Oosterkoog, tegenwoordig een
schitterend natuurgebied, favoriet bij grutto's wulpen en kievieten. Dan volgt de grasdijk
naar Edam. Je zult verbaasd staan van de vele details op het water, in polder De
Zeevang en dichtbij op de dijk. Onderweg passeren we enkele schelpenstrandjes met
nonnetjes en strandgapers, een warme herinnering aan de Zuiderzee. Over het sluitstuk
Edam hoeft niet veel te worden gezegd, gewoon prachtig.
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Routebeschrijving
1. Vanaf bushalte Dorp richting Warder aanhouden, Oosteinde. Eerste straat rechtsaf,
Warderweg. Overweg oversteken en rechtdoor. Net in de bebouwde kom van Warder
linksaf, via een overstapje weiland in. Hou de rand van het weiland aan, langs brede
sloot. Steeds rechtdoor, door klaphekken en tweemaal met een touwpontje oversteken.
De sloot aan je rechterhand houden, ook als de kade naar links buigt richting molen. Je
komt uit bij een brug (als je de brug oversteekt kom je bij bezoekerscentrum en terras De
Breek).
2. Bij de brug links aanhouden, graskade vervolgen. Volg de slootkant naar rechts.
Einde weiland rechts aanhouden, asfaltweg. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg Etersheim.
Je passeert Het Schooltje van Dik Trom. Aan het eind de dijk op en linksaf, grasdijk.
Eerste weg rechtsaf omlaag, asfaltweg. Bij de toegang tot een camping ga je rechtdoor,
halfverharde weg. Vlak voor hekwerk van hoog huis rechtsaf, over metalen hekwerk,
overstapjes. Linksaf, graspad naar oever. Rechtsaf, graspad aan de oever van het
IJsselmeer. Volg het graspad steeds rechtdoor. Aan het eind de dijk op en linksaf,
grasdijk volgen. Je passeert kp 16.

3. Volg de hoge grasdijk langs het IJsselmeer steeds rechtdoor. Je volgt de dijk bijna 8
km. Je passeert zwembad en dorp Warder en de plas Moordenaarsbraak achter een
uitstulping van de dijk. Daarna passeer je een langgerekt strandje (je kunt ook het pad
onderlangs het strand volgen) en ga je rechtdoor. Ook bij kp 22 rechtdoor de grasdijk
aanhouden. Vlak voor Edam zie je aan je rechterhand Fort Edam met gracht. In de
bebouwde kom buigt de dijk naar rechts. Volg de dijk tot het eind.
4. Einde dijk rechtdoor, klinkerweg (Oorgat). Volg de weg rechtdoor tot kruising bij brug.
Linksaf de brug over en gelijk rechtsaf, Voorhaven. Bij brug linksaf, door wandelsluis
steegje in. Aan het eind weer door wandelsluis en rechtsaf klinkerweg (Nieuwe Haven).
Eerstvolgende straatje rechtsaf (Jansstraat). Brug over en linksaf, klinkerweg
(Voorhaven) naar Damplein met verhoogde Dambrug.
5. Linksaf hoge Dambrug oversteken en rechtdoor, Damplein, wordt Hoogstraat. Eerste
steegje rechtsaf, Koksteeg. Aan het eind linksaf (Spuistraat). Brug over en rechtdoor,
Bult. Op driesprong rechtsaf, Bult vervolgen. Volg de straat rechtdoor, wordt Doelland.
Ook bij witte ophaalbrug aan rechterhand ga je rechtdoor, Schepenmakersdijk. Aan het
eind linksaf naar busstation Edam op het Egbert Snijderplein.
Praktische informatie
Startpunt
Bushalte Dorp in Oosthuizen.
Eindpunt
Busstation Edam.
Parkeren
Parkeerplaats TOP aan Hoornse Jaagweg, 1474 HM Oosthuizen. Vanaf TOP even
teruglopen naar dorp. Alternatief: parkeervakken aan Oosteinde.
Openbaar vervoer
Bushalte Dorp in Oosthuizen en busstation Edam, lijn 314 vanaf stations Amsterdam CS
en Hoorn.
Lengte van de wandeling
17 km.
Wanneer: Niet toegankelijk tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juni).
Honden
Niet toegestaan.
Horeca onderweg
Oosthuizen, diverse gelegenheden, meest geopend na 11 uur
De Breek, Etersheimer Braakweg 5, www.debreek.com
Edam, Strandbad Paviljoen Edam, Zeevangsezeedijk 7b, www.strandbadedam.nl
Edam centrum, diverse gelegenheden
Percentage verhard-onverhard
25%-75%.
Tips: De Breek, bezoekerscentrum en molenmuseum, www.debreek.com
Het schooltje van Dik Trom, Schooltje waar auteur C.J. Kieviet onderwijzer was,
Etersheim 8a, www.hetschooltjevandiktrom.nl

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtoosthuizen-edam/17159/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

