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Purmerringvaart en Purmerbos
Het mooist ervaar je de polder in contrast met een bos. Zoals je in de duinen even wilt
genieten van een weidse blik op de zee, zo wordt je na intieme kronkelpaadjes in het
Purmerbos opeens verrast door een blik op de weilanden van de Purmer. Het voetpad op
de grens tussen bos en open land heeft wel iets van een strandwandeling. U begint uw
tocht echter in het pittoreske dorpje Ilpendam. Even daarbuiten volgt u enkele kilometers
de grasdijk langs de Purmerringvaart. Eerst heeft u een mooi uitzicht over een rietveld
langs het Purmerbos en daarna dringt u Purmerend binnen. Via parken en groenstroken
gaat u dan richting het Purmerbos, maar niet zonder een bezoekje aan het fraaie
ecologische woonproject Goedemeent. Na een mooi parcours door en langs de rand van
het bos brengt een landelijk asfaltweggetje langs enkele boerderijen u weer terug naar
Ilpendam.
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Routebeschrijving
1. Loop vanaf bushalte langs provinciale weg naar verkeerslichten en ga dan nog even RD.
Ter hoogte van de pont LA Dorpsstraat. Op plein RA en weer LA Kerkstraat. Bij kerk L
aanhouden en dan RD langs plein met parkeerplaatsen. Direct na plein RA via bruggetje
Burgemeester van Oorschotplantsoen in. Volg het schelpenpad RD tot een volgend
bruggetje waarover u het park weer uit gaat. Dan RA straat volgen. Na 180 m brug over
en dan LA over asfaltweg langs Purmerringvaart. Na 600 m buigt de weg naar R de
polder in, maar u gaat RD over de grasdijk. Na 1,7 km weg onderdoor en dijk vervolgen.
Na 500 m bij brug over ringvaart fietspad kruisen en RD. Na weer 500 m voor een
dijkhuis met het pad mee naar R de dijk af.
2. Beneden LA en iets verder RA langs vijver. Aan einde LA naar heuveltje waar u voor een
¼ rechtsom heen draait om dan RA een voetpad in te gaan dat een bosje ingaat. Weg
oversteken en RD voetpad vervolgen. Op kruising RA en brug over naar school en daar
meebuigen naar L. Volgende brug over en dan LA Driegangpad. Nu tweede voetpad RA
nemen, dat is even voor volgende brug (voor horeca die brug over, LA volgende brug
over en RA naar winkelcentrum). Blijf nu steeds zo dicht mogelijk langs het water aan uw
linkerhand tot de volgende brug die u overgaat. Dan RA tunnel door. Brug over en dan
RA volgende brug over. Nu LA Brantjesstraat. Met knik mee naar R en dan na 60 m de
Carbasiusstraat naar R negeren. U heeft dan de huizen van het ecologisch woonproject
Goedemeent aan uw linkerhand. Na 50 m scherp LA Goedemeent in. Dit wordt een
voetpaadje en dan gaat u direct RA. Op pleintje 2e pad van L nemen. Bruggetje over en
dan RA asfaltweg. Na 140 m LA parkeerplaats op.
3. Parkeerplaats helemaal aflopen, dan voetgangersluis door en 20 m verder LA voetpad in
dat gaat slingeren. Op kruising met ruiterpad RD bruggetje over. Aan einde LA breder
pad en direct weer LA smaller pad en bruggetje over. Aan einde LA breder pad. Op
kruising met fietspad RD. Aan einde (bij strandje) LA en 80 m verder met bocht mee naar
R. Dan 1e pad LA en vervolgens 1e RA. Op driesprong bij hoek van sloot LA en 20 m
verder met pad mee naar R. U kruist een sloot en kronkelt dan verder door het bos. Aan
einde RA breder pad en 30 m verder LA voetpad in. Even verder bij sloot RD en dan 80
m verder met bocht van voetpad mee naar R (RD waarschijnlijk tijdelijk boswerkpad dat
weer zal verwilderen). Op driesprong LA. Bij fietspad schuin RA voetpad in.
4. U komt bij de rand van het bos. Hier ziet u een inhammetje in de brede sloot met 2 palen.
U volgt de sloot naar R en gaat dan 2 inhammetjes verder RA over een pad dat een paar
meter verder langs een sloot loopt. Op kruising met fietspad RD en 60 m verder LA
bruggetje over. Dan RD bos in, even langs water en er dan naar L vanaf buigen. Na een
bocht naar R op viersprong RD. Bij sloot RD bruggetje over. Op driesprong schuin LA.
Aan einde LA langs sloot. Bij fietspad RA en dan 15 m verder LA met sloot aan
linkerhand. Aan einde RA langs bosrand en brede sloot. Verderop even om een
dwarssloot heen lopen en daarna weer verder langs brede sloot en bosrand.
5. Na 600 m buigt u voor een asfaltweg mee naar R en gaat even verder LA naar die
asfaltweg (indien gesloten even RD en dan LA door voetgangerssluis). Asfaltweg naar L
volgen en 20 m verder RA fietspad op richting Ilpendam. Waar het fietspad naar R buigt
RD langs bosrand en sloot (ruiterpad). Nu eerste pad RA langs dwarssloot. Op kruising
met fietspad LA en dan direct weer schuin LA voetpad in. U komt uit in de bocht van een
fietspad. Hier LA fietspad volgen.

6. Waar fietspad naar L buigt gaat u RD langs sloot aan rechterhand. (Als het gras te hoog
staat kunt u ook direct met het voetpad meebuigen naar L. Dan aan einde RA over
fietspad tot bruggetje die u naar L over gaat. Ga verder bij*.) Volg het graspad langs de
sloot tot aan een bruggetje die u naar R over gaat. *Bij asfaltweg RA richting Ilpendam.
Na 600 m weg naar L negeren. Na 950 m RD brug over en RD Ilpendam in. Na 180 m LA
via bruggetje park in en dan RA. Schelpenpaadje volgend tot volgende bruggetje
waarover u het park uit gaat. Loop naar de kerk en ga daar RA Kerkstraat in. Op plein RA
en weer LA Dorpsstraat. Bij provinciale weg RA naar bushalte.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
15 km
Startpunt
Bushalte Ilpendam Dorp
Parkeren
Parkeerplaats bij kerk Ilpendam
De Noord 4
1452 PS Ilpendam
Horeca
Het Wapen van Ilpendam
Dorpsstraat 7 Ilpendam
www.wapenvanilpendam.nl
Cafetaria Zuid
Van Burgplein 1 Purmerend
www.cafetaria-zuid.nl

In de wandelgids Wandelen buiten de binnenstad van Amsterdam heeft Alex Buis
maar liefst 228 kilometer aan wandelplezier door de hele gemeente Amsterdam
beschreven. In 14 etappes wordt de wandelaar rondgeleid door bebouwing, parken,
landelijk gebied en stadsjungle. De gids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen
via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

