Het (H)eerlijke Land van Leeghwater
Een suggestie route met varen, proeven en fietsen
Introductie
Het land van Leeghwater is een uitzonderlijk mooi gebied gelegen in het Nationaal Landschap Laag
Holland op circa 30 km van Amsterdam. Het Land van Leeghwater is geboren uit de strijd tegen het water.
Het heeft er zijn naam en verschijning aan te danken. U vindt hier dijken, polders, vaargebieden, molens,
stolpboerderijen, twee Unesco werelderfgoederen (de Beemster en de Stelling van Amsterdam)
streekproducten (vooral kaas) en vele karakteristieke dorpjes. Achter dit fraaie typische Hollandse
landschap schuilt een spannend verhaal. Over een ver verleden, maar eveneens over de strijd van
vandaag. De uitdaging van de mens om een evenwicht te vinden tussen het behoud van dit zo geliefde
landschap en een gezonde economische bedrijfsvoering voor zijn beheerders.
Het Land van Leeghwater biedt unieke accommodaties, bijvoorbeeld slapen bij de boeren, pittoresque
bed & breakfasts. Bij de VVV helpen ze u graag verder.
Route (H)eerlijk Land van Leeghwater
Op de fiets en varend ondekt u het (h)eerlijke Land van
Leeghwater. U begint de route met een vaartocht met een
fluisterboot door een uniek vaargebied, de Eilandspolder met
haar talloze sloten en oude land. U krijgt een picknickmand
mee gevuld met heerlijke streekgerechten. U vervolgt uw
tocht per fiets, met behulp van het fietsroutenetwerk. U brengt
onder andere een bezoek aan een landwinkel en een
biologisch-dynamische boerderij.
Eén van de Unesco werelderfgoederen gelegen in het Land van Leeghwater is de Beemster. Deze polder
is in 1612 ontstaan door het droogmalen van het oorspronkelijke meer. De indeling van de Beemster met
een raster van evenwijdige wegen en sloten is uniek in Nederland. De Beemster was lange tijd ‘de tuin
van Amsterdam’. Nu bent u welkom bij de boeren en tuinders in de Beemster. Zij laten u graag genieten
van de heerlijke producten die zij, op de Beemsterklei, hun speciale smaak laten krijgen; verschillende
kazen, fruit en sap maar ook wijn, bloemen en bier!
Fietsroutenetwerk
In het Land van Leeghwater is onlangs een fietsroutenetwerk gerealiseerd. De genummerde routes leiden
u van knooppunt naar knooppunt en bieden optimale keuzevrijheid om zelf uw route samen te stellen. Op
elk knooppunt waar routes elkaar kruisen, kunt u informatiepanelen raadplegen om uw verdere route te
bepalen. Om het u nog makkelijker te maken hebben wij voor u een leuke route uitgestippeld, om het
(H)eerlijke land van Leeghwater te ontdekken.
Start route
A. VVV Graft-De Rijp
U meldt zich bij VVV Graft-De Rijp, gevestigd in het schitterende raadhuis van De Rijp. U kunt hier de
fietskaart kopen. Laat u door de dames van de VVV ook even informeren waar u de fietsen kunt huren.
De start van de route begint met een bijzondere vaartocht in een fluisterbootje. U geniet van een tocht van
twee uur in de mooie Eilandspolder. U gaat door naar Fluisterbootverhuur 't Ouweland.
B. Fluisterbootverhuur 't Ouweland. De fluisterboten zijn makkelijk te besturen en varen slechts 6 à 7
kilometer per uur. U ontvangt een routekaart, waarop duidelijk staat aangegeven hoe en waarheen u kunt
varen. Het waterrijke gebied waar u vaart is de 'Eilandspolder', gelegen midden in het Noord-Hollandse
platteland met grillig gevormde eilandjes. U krijgt een picknickmand mee, gevuld met streekproducten.
Deze route is niet bij de VVV te boeken en is bedoeld als suggestie. U kunt de route op eigen gelegenheid afleggen. De prijzen van
de onderdelen uit de route kunt u op www.landvanleeghwater.nl of bij de VVV verkrijgen.. Het kan mogelijk zijn dat onderdelen uit de
route niet verkrijgbaar zijn op bepaalde momenten. Laat u zich informeren over de alternatieven.

C. Fietsverhuur Benzinestation 'De Poel'
Na de vaartocht kunt u uw fietsen ophalen bij Tankstation 'De Poel'. Dit is ook het beginpunt van de
fietstocht.
D. De route die u volgt van het fietsroutenetwerk is als volgt: 61, 29, 7, 6, 43, 60 en 61
U fietst via de Rechtestraat, door het pittoresque dorp De Rijp naar knooppunt 61. VVV Graft-De Rijp
heeft informatieve brochures over het dorp, dit heeft u misschien al gezien. U vervolgt uw weg, via de
Westdijk naar knooppunt 29. Aan de linkerkant bevindt zich de Eilandspolder, waar u net gevaren heeft.
Aan de rechterkant ligt de Beemster. U gaat verder naar knooppunt 7 en knooppunt 6 richting
Middenbeemster.
In Middenbeemster raden wij u aan om een bezoek te brengen aan infocentrum De Beemster en
Agrarisch Museum Westerhen. Er zijn horeca-gelegenheden waar u even op adem kunt komen. Er zijn
ook verschillende gezellige theetuinen, informeer bij infocentrum Beemster naar de mogelijkheden. Als u
het kruispunt (bij knooppunt 6) passeert en u gaat richting knooppunt 43, dan treft u het infocentrum en
het museum aan de rechterkant aan, ongeveer 500 meter na het kruispunt.
Infocentrum De Beemster
Kennismaken met het werelderfgoed Beemster start met een bezoek aan Infocenter Beemster. Bij
Infocentrum Beemster ontvangt u de brochure 'genieten van de beemster, genieten in de beemster'. In de
folder die u krijgt vindt u de adressen van de verschillende bezoekplekken in De Beemster. Op eigen
gelegenheid kunt u langs een aantal boerderijen gaan waar verschillende producten worden
geproduceerd die u kunt proeven en kopen. Zo is er een bierbrouwerij en een wijngaard!
Agrarisch Museum Westerhem
Dit bijzondere museum is in een Noord-Hollandse stolp gevestigd. U kunt de sfeer opsnuiven hoe het was
om rond 1900 op het platteland te leven. Er is een permanente tentoonstelling van voorwerpen uit die
periode aanwezig. Het is zeker een bezoek waard!
Na een bezoek aan Middenbeemster gaat u richting knooppunt 43. U passeert enkele karakteristieke
boerderijen. Als u het viaduct op de Middenweg bent gepasseerd treft u aan uw rechterhand ' de
Beemster productenwinkel' aan. Hier kunt u heerlijke producten kopen; ook wijn en bier, gemaakt in de
Beemster. Achter de winkel ligt de Beemster Wijngaard. Voordat u de Volgerweg rechtsaf inslaat, raden
wij u aan even linksaf te gaan, naar Boerderij Sonnevanck (Volgerweg 41, alleen do, vr, za).
Boerderij Sonnevanck
Dit is een kleinschalige biologisch-dynamische melkveehouderij waar de dieren vertroeteld worden.
Limousin koeien en Texelse schapen lopen ‘s zomers buiten en in de winter in de zogenaamde ‘potstal’.
In de boerderijwinkel kunt u heerlijke producten kopen en proeven. U bent ook welkom om de boerderij op
eigen gelegenheid te verkennen. Indien mogelijk krijgt u ook een rondleiding. Na een bezoek aan de
boerderij gaat u naar knooppunt 43, gelegen op de Zuiddijk.
Na knooppunt 43 gaat u richting Knooppunt 60, via de Zuiddijk. U passeert enkele forten die deel
uitmaken van de Stelling van Amsterdam, het tweede Unesco Werelderfgoed in het Land van Leeghwater.
Fort Spijkerboor treft u bij knooppunt 60 aan. Op diverse data zijn rondleidingen mogelijk, vaak moet er
wel gereserveerd worden. Informeer bij de VVV naar de data. Na knooppunt 60 gaat u richting
knooppunt 61, het eind van deze route. Geniet u nog lekker van een drankje en een hapje bij één van de
gezellige horeca-gelegenheden in De Rijp.
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