
Informatie over de gemeente Stede Broec: 
 

Onze “Oude kerk” met markante scheve en ’s avonds fraai uitgelichte toren, staat in het 
centrum van het dorp Grootebroek, in de gemeente Stede Broec. Letterlijk, maar ook in 
figuurlijke zin staat onze kerk midden in de gemeente. 

De gemeente Stede Broec bestaat uit de met elkaar vergroeide dorpen Grootebroek, 
Bovenkarspel en Lutjebroek. De voormalige lintdorpen zijn vanaf de jaren 70 van de vorige 
eeuw flink gegroeid en zijn door ‘import’ vanuit onder meer de Randstad van tuinderdorpen 
meer forenzengemeenten geworden. 
Van de ruim 21000 inwoners van Stede Broec is, kerkelijk gezien, de meerderheid 
katholiek. 
 
De gemeente grenst in het oosten aan Enkhuizen, in het noorden aan Medemblik en in het 
westen en deels zuiden aan de gemeente Drechterland. De gemeente is verder fraai 
gelegen aan het Markermeer. 
 
Stede Broec kent vele goede voorzieningen. Zo is er goed openbaarvervoer in de vorm 
van een directe treinverbinding met de Randstad vanaf de twee treinstations in de 
gemeente. Er is een mooi en goed voorzien overdekt winkelcentrum met een regionale 
functie: Het Streekhof. 
 
Via de N505 en de N307heeft Stede Broec ook via de weg uitstekende verbindingen met 
andere dorpen en steden in Noord Holland, de Randstad en de IJsselmeerpolders. 
 
Stede Broec is een groene gemeente. De wijken zijn veelal voorzien van veel speelruimte 
voor jonge kinderen. Net als in andere Westfriese dorpen zijn er veel sloten en vaarten. 
Een groot percentage van de woningen ligt dan ook aan doorgaand vaarwater. 
Er zijn meer dan voldoende goede scholen, waaronder voortgezet onderwijs tot en met 
gymnasium op de christelijke brede scholengemeenschap Martinus College. 
 
Qua sport en recreatie zijn er veel mogelijkheden in Stede Broec. Het Streekbos is met 
haar bos, zwem- en vaarwater een geliefde plek om te recreëren. Daarnaast bieden het 
Marker- en het IJsselmeer vele mogelijkheden voor recreatie en watersport. 
 
Het is goed toeven in Stede Broec. Goede voorzieningen, goede bereikbaarheid, maar niet 
de drukte van de Randstad! 
 
Voor verdere informatie, over de gemeente Stede Broec en de verdere regio: 
www.stedebroec.nl 
www.enkhuizen.nl 
www.medemblik.nl 
www.hoorn.nl 
 
 

http://www.stedebroec.nl/
http://www.enkhuizen.nl/
http://www.medemblik.nl/
http://www.hoorn.nl/

