Route 22,5 km
Vanaf de Waag in het centrum van De
Rijp gaat u rechtsaf (vanuit het "het
Stadhuis van Amsterdam" linksaf) de
Rechtestraat in. Loop het straatje uit tot
vlak voor de brug en ga dan linksaf het
Oostdijkje op. U passeert het oude
gemaal, dat nu het woonhuis van een
glaskunstenaar is. De weg wordt
onverhard. Volg de onverharde weg,
totdat u links een hek tegenkomt met een
geelroodblauw markering (Noordhollandpad). Er staat ook een bordje Staatsbosbeheer. Er loopt een stukje onverharde
weg het weiland in (Het Kerkenpad).
Buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 juni) kunt u dit pad volgen en over de
graslanden en de brug naar Grootschermer lopen. De brug in dit pad is dan naar
beneden gedaan. U loopt steeds in Westelijke richting, totdat u bij de weg GrootSchermer/ Noordeinde komt. Ga rechtsaf de brug over en vervolg op de asfaltweg
naar links uw wandeling. Loop de asfaltweg door tot aan de brug aan uw linkerkant
(met aan de overkant een café). U volgt de asfaltweg over de Meerdijk (we volgen 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. Op 200 meter na
de bocht gaat u linksaf het bruggetje (plank) over. Negeer het bordje "Eigen Weg".
Langs de boerderij "Neeltje Hoeve" volgt u de gruisweg. Aan het einde van het pad
komt u op de asfaltweg door Driehuizen. U kunt linksaf gaan en een honderdtal
meters verder lopen naar café de "Vriendschap". De wandelroute gaat echter naar
rechts (u verlaat nu de markering van het Waterlandpad).
Volg de weg onderlangs de dijk of loop bovenop de grasdijk. Bij de eerste kruising
met een asfaltweg, die naar rechts de polder ingaat, blijft u de weg onderlangs de
dijk (of boven op de dijk) naar links vervolgen. Bij een boerderij langs die dijk zult u
even naar beneden moeten om verderop weer de dijk op te kunnen gaan. U negeert
een voet/fietsbrug, die naar links over de Schermerringvaart gaat en u blijft de dijk
volgen. De dijk maakt een haakse bocht naar rechts en de onverharde weg gaat over
in een grasdijk. Na enige tijd verlaat u via een klaphek de grasdijk en komt u 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. Via een klaphek,
rechts beneden, de dijk verlaten en via parkeerterrein naar de klinkerweg lopen (aan
overzijde ligt nu het café De Jonge Ruiter). U bent nu in Grootschermer.
Ga linksaf de weg op. U blijft deze straat volgen en u steekt niet met het andere
verkeer de brug van de ringvaart over. U volgt weer een half verhard pad over de
ringdijk. U passeert de bekende beeldentuin van Nic Jonk, die u eventueel kunt
bezoeken. Als u het pad vervolgt, komt u na enige tijd bij Schermerhorn. Steek de
autoweg over en volg het Zwarte Dijkje, totdat u bij het Westeinde bent aangekomen.
Sla hier rechtsaf en volg deze dorpsstraat tot aan café-restaurant ‘s Lands Welvaren.
Sla daar rechtsaf het Zuidje in, die u vervolgt tot aan de autoweg. Steek hier de
autoweg over en volg de asfaltweg, die aan de overkant van de autoweg langzaam
naar de ringdijk loopt. Na enige tijd wordt de weg weer onverhard. U volgt deze weg
totdat u in de Rijp aankomt. Sla daar rechtsaf de Rechtestraat in en na enkele
minuten lopen bent u weer bij de Waag.

