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HET BEEMSTERLANT’S
VARKEN
Kom gewoon eens langs
in de zichtstal en bekijk
onze varkens. Scharrelend in het stro of nog in
de kraamkamer met hun
jongen.

BEZOEKERS
CENTRUM
BEEMSTER
Info over De Beemster
UNESCO werelderfgoed in
het kwadraat. Haar waanzinnige historie en het wonen
onder zeeniveau, over
natuur en cultuur.

BRASA
BAR &
KITCHEN
Uitgaan bij BRASA Beemster betekent gastvrijheid
en service. Kom lunchen of
dineren op deze historische
locatie en geniet van de
sfeervolle ambiance.

CONO
KAAS
MAKERS
De koeien van onze boeren
leveren de beste melk.
Hiervan maken onze
kaasmakers de lekkerste
kaas. Met behoud van
tradities maar met gebruik
van moderne en duurzame
technieken.

FRUITTEELTBEDRIJF
EERLIJK EN
HEERLIJK
Geniet van de pure smaak
dat Beemster fruit je biedt.
Kennis, kunde en vooral
liefde voor het product, dat
proef je.

FORT
RESORT
BEEMSTER
Bij Fort Resort Beemster
stap je in een warm bad van
gastvrijheid. Gastronomie,
wellness en overnachten in
een UNESCO werelderfgoed.

BEEMSTER
EETKAMER
Restaurant de Beemster
eetkamer geeft je het huiskamergevoel.
Op de menukaart staan
gerechten met Beemster
producten bereid.
Fietsers zijn welkom.

KAVEL II
GOLFEN,
RESTAURANT
EN HOTEL
Kavel 2 in UNESCO werelderfgoed De Beemster: een
9 holes golfbaan, restaurant
en hotel, Mooie etappeplaats voor wandelaars en
fietsers.

BEEMSTER
KEYSERKERK
EN KEYSERIN

CULTUREEL
CENTRUM
ONDER DE
LINDEN

Historie en de nieuwe tijd
zijn hier harmonieus
verenigd. De Keyserkerk en
de Keyserin brengen religie
en cultuur. samen.

Cultuur van hoog niveau
in een klein theater.
Geniet hier van muziek,
cabaret voor jong en oud
of volg een cursus.

BETJE WOLFF
MUSEUM
Beemster, drie eeuwen
wooncultuur. Stijlkamers,
gezellige keuken, bedstee
met beddenpan en haard,
kleding, sierraden en de
schrijfkamer ‘Kipperust’ van
Betje Wolff.
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