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Routebeschrijving twee op elkaar aansluitende dagwandelingen 
Beemster 
Etappe 1 Midden-Beemster – De Rijp (22km) 
Etappe 2 De Rijp – Purmerend (18 km) 

 

 
 

 

Start:   Etappe 1: Midden-Beemster, Dorpsplein 
  Etappe 2: De Rijp, Waag  
Eindpunt:  Etappe 1: de Rijp, Waag 
  Etappe 2: Purmerend, busstation  
Horeca:  Midden-Beemster, Oudendijk, Schermerhorn, de Rijp. Purmerend  
Overnachten: De Rijp  
Bereikbaarheid: zeer regelmatig bussen vanaf stations Alkmaar (127) en Purmerend 
(124) naar Midden-Beemster en de Rijp. Ook Schermerhorn is op deze manier te 
bereiken. 
Kaart:  Topografische kaart van Nederland 1:25 000, bladen 19 bladen D, E, G 
Routebeschrijving d.d.: 15-7-2006 



Etappe 1: 

De wandeling begint op het plein van Midden-Beemster. Loop de Middenweg in richting 
Avenhorn. Na 1800 m RA de Hobrederweg in. Na weer 1800 m LA de Nekkerweg in. 
Steeds RD tot de dijk. Hier LA en dijk volgen, ook waar de asfaltweg afbuigt, via overstap 
in hek. Bij Avenhorn autoweg oversteken en op dijk blijven tot eerste brug (ongeveer 4 
km na autoweg). Hier RA en door Schermerhorn naar de kerk. Voor Café ’s Lands 
Welvaren (schuin tegenover kerk) LA. RD verkeersweg oversteken en via landweg en 
ringdijk doorlopen naar De Rijp. Op T- kruizing RA tot Waag (500 m). Het busstation ligt 
hier niet ver vandaan. 

Etappe 2: 
Met gezicht naar de Waag in de Rijp de weg aan de linkerzijde van het gebouw inlopen 
tot over brug. Na het water LA en eerste weg RA (Rijperweg). Na 800 m eerste weg RA 
(Wormerweg). Na 1800 m LA (halverwege gaat de weg door een tunnel). Doorlopen tot 
de weg op ringdijk komt. LA ringdijk volgen. RD tot brug over het kanaal bij Purmerend 
(de brug bij Fort Spijkerboor na 1 km echts laten liggen). In totaal 11 km RD over 
ringdijk. Bij brug RA het kanaal over. Tweede weg RA (Peperstraat) tot Kaasmarkt. Het 
plein Aan tegenovergelegen zijde verlaten (Hoogstraat). Na 300 meter busstation. 
 
 

Kijkpunten: 
 
1: Links van het kruispunt ligt de molen de Nachtegaal. Rechtdoor het tweede gebouw 
aan de linkerkant van de weg is de Doosgezinde kerk of vermaning. 
 
2: Kruisoord en oude molengang: Het bochtige stukje weg voor de ringdijk omzoomt aan 
de rechterhand een stuk polder dat hoger ligt. Men noemt dit Kruisoord. Het gaat om een 
stuk van de meeroever die bij de aanleg van de droogmakerij binnen de ringdijk is 
komen te liggen. Omdat het waterpeil in dit moeraasige land daalde verbrande geleidelijk 
het veen in de ondergrond en daalde de bodem. Waar de weg op de ringdijk komt steken 
delen van molenwieken uit de grond. Dit kunstwerk markeert een molengang met acht 
molens die langs de ringdijk lag. De molen zijn rond 1920 afgebroken toen een 
dieselgemaal in gebruik werd genomen. Dit ligt enkele honderden meters verderop en is 
niet meer in gebruik. Daarvoor ligt een wit houtenhuis dat vroeger in gebruik was als 
vergaderruimte van de ingelanden van de Beemster. 
 
3: Molensloot: Aan de westzijde van de weg ligt een veel bredere sloot, die voerde naar 
drie windmolens verder naar het westen aan de voet van de ringdijk. Aan de andere kant 
van de weg liep deze sloot door. Deze is nu gedempt, Achter het huis ligt een bosje dat 
op een verland stuk molensloot ligt. Achter het bos ging de sloo over in de enige scheve 
sloot van de Beemster. Zie ook: 
http://home.planet.nl/~farjo001/beemster_scheefSQ.htm  Zeshonderd meter naar het 
zuiden komen we een zelfde molensloot tegen. 
 
4: Molengang Beemster 
Het nieuwbouwwoning ziet er uit als een half afgebroken molen waar alleen de onderkant 
nog van rest. Een herinering aan een van de drie molens van een molengang. Er lagen er 
drie in de buurt van de Rijp. zie ook 
http://home.planet.nl/~farjo001/beemster_scheefSQ.htm  
 
5: Fort Spijkerboor: Een van de mooiste forten van de Stelling van Amsterdam. Sinds de 
restauratie weer met geschutskoepel. Het fort moest voorkomen dat de vijand over de 
ringdijk van de Beemster de inundaties in omliggende polders omzijlde. Op 
http:\\www.natuurmonumenten.nl kan men zien wanneer het fort is te bezichtigen. 



 
6 Fort Jisperweg: Ook een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. 
 
7: Fort Neckerweg. Ook een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. 
 
8: Waterinlaat Stelling van Amsterdam voor inundatie Beemster 
Op dit punt zit een brug in de ringdijk van de Beemster waardoor water in de 
droogmakerij kon worden gelaten. 
 
 


