Route ± 12,5 km
Wees voorzichtig tijdens het lopen en oversteken: u loopt op eigen risico.
1. Start: Raadhuis De Waag/VVV, Kleine Dam 1, De Rijp.
Linksaf de Rechtestraat in, richting Graft. Deze straat 1,5 km volgen.
2. Bij Graft rechtsaf de Raadhuistraat in, langs de camping en het oude
raadhuis.
3. Na Graft komt u in het dorpje Noordeinde. Aan het einde van het dorp ziet u
een brug, met daarvoor aan de linkerkant een café (en terras).
4. Over de brug linksaf de asfaltweg in. Volg de asfaltweg over de Meerdijk (volg
tot aan het dorp Driehuizen de rood/wit markeringen van het Waterlandpad).
Deze dijk gaat over in een grasdijk. De grasdijk maakt een bocht naar rechts.
5. 200 Meter na de bocht linksaf het bruggetje (plank) over. Negeer het bordje
"Eigen Weg". Langs boerderij "Neeltje Hoeve" gruisweg volgen. Aan het einde
van het pad komt u op de asfaltweg door Driehuizen.
6. Volg de weg onderlangs de dijk of loop bovenop de grasdijk.
7. Bij de eerste kruising met een asfaltweg, die naar rechts de polder ingaat, blijf
weg onderlangs dijk (of boven op de dijk) naar links vervolgen.
8. Bij een boerderij langs die dijk zult u even naar beneden moeten om verderop
weer de dijk op te kunnen gaan. Negeer de voet/fietsbrug, die naar links over
de Schermerringvaart gaat, blijf de dijk volgen. De dijk maakt een haakse
bocht naar rechts en de onverharde weg gaat over in een grasdijk.
9. Na enige tijd via klaphek de grasdijk verlaten, u komt op een asfaltweg. Als
deze weg naar rechts afbuigt ziet u links weer een klaphek. Door dit hek weer
naar de grasdijk lopen en deze weer volgen tot een hek.
10. Via een klaphek, rechts beneden, de dijk verlaten en via parkeerterrein naar
de klinkerweg lopen (aan overzijde ligt nu café “Het genot van Grootschermer”
(Noordeinde 12). U bent nu in Grootschermer.
11. Tegenover het café rechtsaf (kom je uit
het café, dan is het linksaf!). Bij het oude
gemeentehuis rechtdoor gaan, het
Noordeinde . Tijdens broedseizoen (15
maart tot 15 juni) asfaltweg vervolgen
tot bij het dorp Noordeinde . Buiten
het broedseizoen kunt u eventueel
rechtdoor lopen tot hek met bord
‘Kerkepad’. Dit pad over grasland
rechtdoor vervolgen en na ongeveer
400 meter rechtsaf gaan. Loop tot een
hek aan de rechter zijde. U komt dan
op een asfaltweg, ga linksaf deze
asfaltweg op. Volg de asfaltweg totdat
u weer bij de brug voor het dorp
Noordeinde (met het café erachter)
komt.
12. Volg nu verder route A (zie tekening). In
de Rijp aangekomen bent u aan het
einde van de wandeling.

