Waterrijk Land van Leeghwater
Een suggestieve route met wandelen en (er) varen
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 accommodatiemogelijkheden, gelegen bij of aan het water. Bij de
VVV helpen ze u graag verder.
Route Waterrijk Land van Leeghwater
Deze route laat u kennismaken met waterrijk Land
van Leeghwater. U begint de route met een
wandeling door De Rijp om met name het unieke
verhaal van de strijd tegen het water te leren kennen.
Vervolgens verkent u, per kano, roeiboot of
fluisterboot, het prachtige waterrijke landschap, het
unieke vaargebied 'De Eilandspolder'.
De Rijp was in de 17e, 18e en 19e eeuw zeer welvarend, dankzij de walvisvaart. Door het inpolderen van
de Schermer, de Starnmeer en de Beemster raakte de Rijp zijn directe verbinding met de Zuiderzee kwijt,
waardoor aan de walvisvaart een einde kwam. De oude huisjes zijn stuk voor stuk juweeltjes van
Hollandse bouwkunst.
De beroemdste inwoner van De Rijp was Jan Adriaanszoon Leeghwater. De man die de grote
droogmakerijen in de 17e eeuw op zijn naam heeft staan. Leeghwater (1575-1650), zoon van een
timmerman, was een veelzijdig mens. Niet alleen had hij de leiding over de droogleggingen, maar ook
maakte hij de ontwerpen voor de molens. Hij was architect (het raadhuis van De Rijp heeft hij ontworpen),
kaartentekeningen, schrijver en bouwer van uurwerken en speelwerken. Ook was hij betrokken bij veel
droogleggingactiviteiten in het buitenland. Dankzij zijn werk kreeg Holland er circa 20.000 hectare land bij.
In Museum In 't Houten Huis in De Rijp vindt u meer informatie met unieke voorwerpen en illustraties over
deze geschiedenis.
Een uniek watergebied is De Eilandspolder, een typisch Noord-Hollands landschap. De karakteristieke
dorpjes Driehuizen, Graft, De Rijp, West-Graftdijk, Grootschermer en Schermerhorn liggen rondom. U
kunt nu met eigen ogen zien (wat u net in het museum gezien heeft) hoe letterlijk het Land van
Leeghwater eruit ziet. Het hoogteverschil tussen de Eilandspolder en de omringende droogmakerijen is
goed te zien. De Eilandspolder herbergt een unieke flora (met name orchideeën) en fauna. In de lente en
de zomer zijn er veel grutto's, in de winter komen de smienten en plevieren.

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 zijn aangegeven in de informatiebrochure met voordeelcoupons. Het kan mogelijk zijn dat onderdelen uit
de route niet verkrijgbaar zijn op bepaalde momenten. Laat u zich informeren over de alternatieven.

Start route
A. VVV Graft-De Rijp
U meldt zich bij VVV Graft-De Rijp, gevestigd in het schitterende raadhuis van De Rijp. U ontvangt deze
route 'Waterrijk Land van Leeghwater' en een overzicht met adressen van bezienswaardigheden, inclusief
voordeelcoupons. De voordeelcoupons geven u leuke kortingen of voordelen, zodat de route extra leuk
wordt! De start van de route begint met een bijzondere wandeling door De Rijp. U kunt bij de VVV de
route 'een wandeling door De Rijp' kopen. Na afloop van de wandeling kunt u bij één van de
bootverhuurbedrijven terecht voor een leuke boottocht door de Eilandspolder. De vaarkaart 'Eilandspolder'
is gratis.
B. Wandeling door De Rijp
U heeft net 'de wandeling door De Rijp' bij de VVV gekocht. In deze brochure vindt u allerlei leuke
wetenswaardigheden over De Rijp. Wij raden u aan om tijdens de wandeling een bezoek te brengen aan
Museum In 't Houten Huis.
Museum In 't Houten Huis Het museum biedt u een zeer gevarieerde collectie over de geschiedenis van
De Rijp en het Schermereiland. Als inleiding op wat u in het museum gaat zien ziet u in de audiovisuele
ruimte twee korte films. Een film gaat over de ontwikkeling van het Schermereiland van de middeleeuwen
tot nu. De tweede film gaat over de strijd tegen het water en over de droogmakerijen. Hierin speelt Jan
Adriaansz Leeghwater (in 1575 in De Rijp geboren) een belangrijke rol.
Het museum heeft veel te bieden. Zo worden bijvoorbeeld de thema's haringvisserij, walvisvaart en
zeevaart belicht aan de hand van oude zeekaarten, journalen, prenten, scheepsonderdelen, modellen van
haringbuizen, walvisbotten en baleinen voorwerpen. Een door Rijper walvisvaarders meegebrachte kajak
uit Groenland is een topstuk uit de collectie. Over deze kajak, de zeevaart, en de haringvisserij zijn kleine
audiovisuele presentaties te zien.
C. Heerlijke lunch in één van de horecagelegenheden in De Rijp
Van de wandeling heeft u vast lekkere trek gekregen. Voordat u verder gaat met de vaartocht is het
onderhand tijd om iets te eten. Zoek gezellig een restaurant uit en geniet van de gastvrijheid van De Rijp.
Tip: kijk eens tussen de voordeelcoupons die u gekregen heeft, daar zit vast wel iets leuks bij!
D. Vaartocht Eilandspolder
Varend kunt u de Eilandspolder goed ontdekken. Dit kan op verschillende manieren: kanovarend, roeiend
of per fluisterbootje. In de vaarkaart 'Eilandspolder' staan verschillende adressen waar u boten kunt huren.
Adressen en korte omschrijving
- 't Ouweland (De Rijp) – fluisterboten. U kunt hier een picknickmand meekrijgen gevuld met
heerlijkheden.
- Boerderij Schermereylandt (De Rijp) – kano's en roeiboten. Deze boerderij is een biologisch-dynamisch
werkend bedrijf in de Eilandspolder bij De Rijp en ook bezoekboerderij. U kunt hier ook kamperen.
- De Rijper Eilanden (De Rijp) – kano's. Een stijl- en smaakvol ingericht hotel.
- Café-restaurant De Vriendschap (Driehuizen) – kano's, roeiboten en fluisterboten. De ideale gelegenheid
voor een kopje koffie, lunch en diner. De specialiteit is een uitgebreide sortering pannenkoeken.
- Camping en Tuinderij Welgelegen (Graft) – kano's en roeiboten. Heerlijk om te kamperen.
- Café-restaurant Roddels (Grootschermer) – kano's, motorboten en fluisterboten. Een gezellige
horecagelegenheid met heerlijke gerechten op de kaart. Een fantastisch terras aan het water.
- Café-restaurant De Kleine Haag (Noordereinde)– roeiboten. Gezellig intiem restaurant met traditionele
keuken. Ze serveren tot 16.30 uur heerlijke tapas op het terras aan het water.
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