
Bloesemwandeling in De Beemster 
 

Lengte wandeling totaal +12 km 
Lengte tot Beemster Arboretum + 7 km 
Met lijn 129 Connexxion kun je vanaf het Beemster Arboretum met de bus terug naar Middenbeemster. 
 

1. Je start je wandeling bij het Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 Hj Middenbeemster. 
Achter het herenhuis uit 1875 ligt een kleine boerderij dat nu het Agrarisch Museum Westerhem herbergt. 
Ook ligt hier een kleine boomgaard waarin naast wat oude bomen ook nieuwe aanplant staat.  
Dan staan er bijenkasten waar het in het voorjaar, als de zon kracht krijgt, het druk is met af en aan vliegende bijen. 
 

2. Rechtsaf de Middenweg en langs het fietspad gaat de route tot de Volgerweg. 
3. Bij de boerderij op nr. 189 ligt een oude bongerd zoals men dat noemde, een boomgaard. De tand des tijds heeft 

hier ook toegeslagen. Verder staat bij het huis een prachtige rode beuk. 
4. Bij nr. 190 een mooi gerestaureerde boerderij is de boomgaard met hoogstamfruitbomen nog in takt. Vanwege een 

toegangspad naar het achterliggende land is een dam aangelegd waarbij zoveel mogelijk bomen zijn gespaard. Zie 
het viertal bomen onderaan de provinciale weg. 

5. Onder het viaduct door kun je bij Open en Bloot streekproducten kopen. Voor de aanleg van de provinciale weg is 
hier boerderij De Bruinvis gesloopt  

6. Het fruitbedrijf ernaast, de Toffe Peer, organiseert jaarlijks in de oogsttijd fruitplukdagen. 
7. Bij de Grote Bijenkorf (1825), nr. 192, ligt een klein stukje boomgaard met enkele oude en nieuwe bomen. De poort 

is een rijksmonument. 
8. Hierna passeer je op nr. 192b kaasboerderij Groot. Een modern bedrijf tussen historische panden. Hier verkoopt 

men zelfgemaakte Beemster kaas, verse zuivelproducten en kleine cadeaus. Als de vlag bij de poort hangt zijn ze 
geopend. 

9. Nr. 193, De Kleine Bijenkorf uit 1873. Hier is geen boomgaard meer. Bijzonder is de decoratie aan de gevel: 
voorstelling van een bijenkorf tussen engeltjes, festoenen en de symbolen van de landbouw en visserij. 

10. De Lepelaar uit 1683 is een van de eenvoudigste maar mooiste boerderijen in De Beemster. Op de gevel een 
cartouche met de afbeelding van een lepelaar en op het dak staan stenen vazen. Kleine boomgaard links. 

11. Hier ligt een mooie oude boomgaard met half- en hoogstamfruitbomen. Het gras in de boomgaarden werd door 
klein vee, veelal schapen, kort gehouden. 

12. De Eenhoorn uit 1682 is de rijkst gedecoreerde boerderij. De decoraties op de voorgevel zijn naar de 
Vingboonsstijl, gebruikelijk bij herenhuizen in Amsterdam in de Gouden Eeuw. 
Naast de boerderij is een kleine boomgaard. 

13. Hier sta je op een kruispunt waar je vier eeuwen bouwstijl ziet: 17e eeuw, De Eenhoorn (1682). 18e eeuw 
Rustenhoven (1768), 19e eeuw de Uitvlugt (1861) en de 20e eeuw. 
 

14. Linksaf de Volgerweg 
15. Op de hoek ligt de collectieboomgaard van de POMologische Vereniging Noord-Holland. Hier staan ruim 300 

rassen die men voor het nageslacht wil bewaren. Ieder jaar is er eind augustus een open weekend waarin je niet 
alleen rond kunt kijken maar ook info over oude fruitrassen kunt krijgen. 

16. 'Arbeit Adel'  (1880) op nr. 30 heeft  geen boomgaard, maar Meer en Berg op nr. 31 wel. Hier ligt een goed 
onderhouden oude boomgaard. 

17. Bij de 'Gladde Aker' (1880 en herbouwd) op nr. 34 is de boomgaard bewaard gebleven. Niet alleen met de 
bloesems maar ook in de herfst als de bomen vrucht dragen is het een mooi gezicht. 

18. Langs de Volgerweg staan de oude perenbomen die hier geplant zijn op initiatief van Wouter Sluis (1827-1891).  
De fruitopbrengst was voor de eigenaren van het stuk berm. Alleen was dit geen succes: het meeste fruit viel in de 
sloot. 

19. Op verschillende plaatsen zie je op de erven nog oude fruitbomen staan, soms dicht aan de weg soms wat verder in 
het land gelegen. 

20. Vanaf hier hebben ook de meeste buitens meteen na de drooglegging gestaan al zijn de meeste verdwenen. Er 
staan hier nog imposante panden zoals Volger Wijck (1880) op nr. 36. 

21. De 9 holes golfbaan ligt op Kavel 2, het stuk grond dat Dirck van Oss, een van de grootste investeerders in de 
drooglegging van De Beemster bij de verdeling lootte. De boerderij ernaast is Vredebest uit 1721 en is een 
schuilkerk geweest. Bijzonder is de windwijzer boven op het dak, een walvisvaarder. 



22. Sonnevanck uit 1871 lijkt op Volger Wijck en is in dezelfde tijd gebouwd. Sonnevanck is een biologisch bedrijf dat 
levensmiddelen verkoopt. 

23. Bij de kruising aangekomen zie je links het fort aan de Nekkerweg liggen. De herbestemming is een wellness, hotel 
en restaurant geworden. Het lange lage huis op nr. 54 is vroeger café Halfweg geweest. Toen hier de tram liep, was 
dit een tramhalte. 

 
Kavel II 
Fort Resort Beemster 
 

 
Rechtsaf Nekkerweg 

24. Hier staat nog een mooie rij perenbomen. Door de veel voorkomende westenwind staan ze ‘mooi’ scheef. 
25. Op nr. 37 verkopen ze honing uit eigen kasten. Op het erf staat vaak een kleine uitstalling. 
26. Het bijzondere houten huis op nr. 50 is een zogenaamde ‘kringenwetwoning’. In het kader van de Kringenwet 

mochten huizen binnen een bepaalde cirkel van een fort (hier het fort aan de Nekkerweg) alleen van hout worden 
gebouwd op een stenen fundering. 

27. De replica van de toegangspoort van het voormalige buiten Zwaansvliet geeft toegang tot het Beemster Arboretum.  
Welke schoonheden staan daar op de poort: links Tragedie en rechts Lot.  
Het terrein is vrij toegankelijk. De poort graag sluiten na bezoek. 

28. Bij de Alstroemeria Kwekerij kun je uit de automaat een bos bloemen meenemen.  
 
Doorlopen tot het Beemster Arboretum, 

29. Hier kun je heerlijk ronddwalen en de veelheid aan bomen en struiken bekijken. In het weekend is er een kleine 
theetuin. Daarnaast is er wat verkoop van eigen bereide producten. De toegang tot het Arboretum is gratis en voor 
kinderen is er het Kabouterpad. 

 
Linksaf/Oversteken Zuiderpad 

30. (Alleen toegankelijk voor wandelaars en fietsers.)  A)Gemotoriseerd verkeer  
31. Aan het einde rechtsaf de Vredenburgerweg.  Aan je rechterhand ligt een moderne boomgaard verscholen.  
32. Einde weg rechts, je bent dan op de Zuiderweg. 

Hier passeer je de plaats waar het voormalige buiten Vredenburgh heeft gelegen. Een boerderij draagt nog de 
naam. 
Aan de Zuiderweg liggen enkele bedrijven waar men Beemster producten verkoopt.  

33. Je volgt de Zuiderweg tot de Middenweg, gaat daar rechtsaf en loopt weer terug naar Middenbeemster. 
 

34. A)  Ben je gemotoriseerd: scooter, Twizy of auto dan zijn er verschillende mogelijkheden: 
Rij bij Halfweg rechtdoor 
Rechtsaf bij de Vredenburgerweg  
Rechtsaf Zuiderweg daarna 
of 
Rechtsaf Nekkerweg naar het Arboretum en via Volgerweg en Middenweg terug naar Middenbeemster. 
of 
Rechtsaf Middenweg terug naar Middenbeemster. 

 
Je reactie lezen we graag op de sociale media met #visitbeemster 


