
De Stadswandeling (rode route) gaat door de 

historische kern van Purmerend. Je loopt langs 

eeuwenoude pleinen en door straten waar vroeger 

de kooplui wekelijks luidruchtig handel dreven. 

Vergeet niet om ook even omhoog te kijken: gevels 

spreken, bouwstijlen variëren. 

1  Vismarkt

Wie Purmerend zegt denkt al snel aan de Koemarkt 

en de veehandel. Maar vroeg in de 13e eeuw stond 

Purmerend vooral bekend vanwege de visvangst 

en de verkoop van Purmer paling. Purmerend 

lag toen namelijk midden tussen de nog niet 

drooggemaakte meren Beemster, Purmer en Wijde 

Wormer. Deze heerlijke paling was erg gewild, 

dus de handel daarin floreerde. De pamfletten 

van de ‘Purmer Ale’ hingen zelfs tot in Londen aan 

de muren. De vis werd hier, voordat de Where 

gedempt werd, elk (dins)dag vers aan wal gehaald.

2  Peperstraat 

Wanneer je de Peperstraat inkijkt zie je dat de straat 

letterlijk omhoog loopt. De kern van het centrum 

ligt namelijk hoger dan de rest van de stad. Dit 

zorgde er tijdens de watersnoodramp van 1916 

Stadswandeling
3 kilometer 

gelukkig voor dat dit deel van Purmerend droge 

voeten hield. 

3  Kerkstraat

Het zal je opvallen dat hier geen kerk te vinden is. 

Veel historische panden zijn vervangen of hebben een 

andere bestemming gekregen. Zo ook het gebouw 

van de voormalige katholieke kerk. Het stenen deel is 

namelijk gebruikt als basis voor Theater de Purmaryn. 

4  Informatiepaneel Koemarkt

Op de Koemarkt stonden wekelijks grote hordes 

koeien, klaar voor de verkoop. Maar er was veel meer 

dan alleen handel in koeien. Wat denk je van kaas, 

vis, schapen en varkens? Voor elke productgroep 

was er een speciaal plein. Dit zorgde voor een 

levendige stad. Dinsdag is nog steeds marktdag 

in Purmerend. De veemarkten zijn inmiddels wel 

verleden tijd en daardoor heeft het ‘plein met het 

verhaal’ een herbestemming gekregen. De Koemarkt 

is een echt horecaplein geworden met gezellige 

cafés en leuke restaurants. Ook vinden er hier veel 

evenementen plaats. Dit alles maakt de Koemarkt echt 

de ‘huiskamer’ van de regio! 

5  Informatiepaneel Purmer-Poort | 

Looiersplein

6  Koemarkt

Purmerend ligt heel centraal in Noord-Holland. Hierdoor 

kwamen handelaren en consumenten uit de hele 

provincie op dinsdag (marktdag) naar Purmerend. Daar 

profiteerde de lokale bevolking natuurlijk graag van mee. 

Op maandagavond werden de luxe meubels vanuit de 

woonkamer naar boven gebracht, werd er zand op de 

vloeren gestrooid en toverde men de woonhuizen aan 

de Koemarkt om tot heuse dinsdagcafés. Handelaren 

gebruikten de cafés als kantoor waar de zakelijke 

transacties afgehandeld werden, natuurlijk onder het 

genot van een borrel. Aan deze zijde van de Koemarkt 

vind je met name de nostalgische (bier)cafés van vroeger. 

7  Informatiepaneel Postbrug | Herengracht

8  Informatiepaneel Amsterdamsche-Poort | 

Tramplein

Als je op het Tramplein op zoek gaat naar de tram 

dan kom je bedrogen uit. De naam stamt uit de tijd 

dat de stoomtram van Amsterdam naar Alkmaar langs 

Purmerend liep. Vanaf het Tramplein was je destijds 

snel in de binnenstad via één van de stadspoorten. 

Het is een bijzonder idee om te bedenken dat 

de stad zo’n 100 jaar geleden nog daadwerkelijk 

’s avonds op slot werd gedaan! Het Tramplein is 

tegenwoordig een busstation en zorgt nog steeds 

voor een snelle verbinding naar de naastgelegen 

steden. 

Na 1900 werd er ook buiten de stadsgracht 

gebouwd. Dit begon met een postkantoor, maar al 

snel volgenden er hele nieuwe wijken. De nieuwste 

uitbreiding van de stad is te vinden aan de overkant 

van de legendarische ‘Melkwegbrug’. Deze fiets- 

en wandelbrug verbindt het oude Purmerend met 

de grootste woonwijk van de stad ‘Weidevenne’. 

9  Informatiepaneel Kaasmarkt

Purmerend groeide in de 19e eeuw steeds verder 

uit tot een grote handelsstad. Hierdoor was er meer 

ruimte nodig om deze handel te kunnen drijven. 

De rivier de Where werd omgeleid en overige 

grachten werden gedempt. Hierdoor ontstond 

ruimte voor marktpleinen en kreeg elk plein een 

eigen productgroep toegewezen. Op dit plein 

floreerde vroeger de kaasmarkt van Purmerend. 

Tegenwoordig vind je hier het Purmerends 

Museum. 

10  Padjedijk

Tot het einde van de 19de eeuw bestond 

Purmerend bijna alleen maar uit grachten. Kijkend 

naar de naambordjes vind je in Purmerend veel 

verwijzingen naar de tijd waar er slechts een aantal 

dijkjes door het centrum liepen en de boot het 

belangrijkste vervoersmiddel was. Padjedijk is hier 

een voorbeeld van.  

11  Krommesteeg

Via Padjedijk loop je de Krommesteeg in. Ervaar 

de smalle doorgangen van vroeger en kijk aan het 

einde van de steeg links even omhoog. Hier vind je 

een prachtige authentieke muurreclame. 

12  Informatiepaneel Slot Purmersteijn | 

Slotplein

Het Slotplein is een belangrijke, historische plek 

voor Purmerend. Hier sta je bij de voormalige 

ingang van Slot Purmersteijn.

Wandelen door 
stad en land

Ruim 400 jaar geleden werden de Purmer en 

De Beemster drooggelegd en ontwikkelde 

Purmerend zich van vissersdrop tot een 

échte marktstad. Sinds 2022 behoort ook 

het Werelderfgoed De Beemster tot de 

gemeente. Ontdek de rijke historie van de 

stad met haar monumenten, (gedempte) 

grachten en plantsoenen. Of stap direct over 

de brug in het Werelderfgoed met haar forten, 

stolpboerderijen, weidse uitzichten en heerlijke 

streekproducten. De gekleurde pijlen van het 

wandelnetwerk wijzen je de weg langs de 

routes.

Hier vind je nog een uniek stukje écht Holland, 

in een gebied dat barst van de veelzijdigheid. 

Een prachtig landschap vanveenweiden, 

rivieren, meren en dijken strekt zich uit ten 

noorden van Amsterdam. Hier en daar wordt 

het onderbroken door imposante molens, 

historische steden en pittoreske dorpen. Op 

sommige plekken heb je het idee dat de tijd 

hee�  stilgestaan.Een heerlijk laagland waar 

jong en oud zich het hele jaar door kunnen 

vermaken.

Kijk voor meer informatie over 

Laag Holland op

www.laagholland.com

of scan de QR code

Deze wandeling (paarse route) voert je langs en 

door de historische binnenstad van Purmerend 

met haar vele monumenten, maar dan aan de hand 

van prachtige bomen en groen. In deze route 

zijn ruim dertig bijzondere en historische bomen 

opgenomen. Deze route start zowel bij Centraal 

Station Purmerend als bij de TOP Purmerend. 

1  Dubbelbloemige paardenkastanjes

In het midden van het Beatrixplein staan twee 

dubbelbloemige paardenkastanjes te pronken. 

Opvallend zijn de witte ‘kaarsen’ die in mei/juni de 

bomen sieren. 

2  Es

Op de Wilhelminalaan passeer je direct één van de 

grootste essen in Purmerend. Deze is maar liefst 17 

meter hoog en hee�  veel ‘waterlot’, een teken van 

ouderdom. 

3  Beuk

Rechts van het voormalige schoolgebouw staat een 

gigantische beuk met een stamomtrek van maar 

liefst 3,5 meter. 

4  Vleugelnoot

Links van het gebouw staat een monumentale 

vleugelnoot. De boom komt oorspronkelijk uit de 

omgeving van de Kaukasus. 

5  Plataan

Aan het begin van het parkje staat een prachtige 

plataan. Platanen kunnen goed tegen het stadse 

klimaat en kunnen gemakkelijk 25 tot 35 meter 

hoog worden. 

6  Eikbladige beuk

Laat je niet voor de gek houden! Hier staat geen eik, 

maar een beuk met blaadjes die wel veel op die van 

een eik lijken. Vandaar de naam. 

7  Zwarte berk

Er staat hier toch echt een berk, maar dan zonder 

witte bast. 

8  Hollandse linde

De Hollandse linde is een heel oude kruising tussen 

de kleinbladige linde en de zomerlinde. Hier voor je 

staat een behoorlijke rij. 

9  Treurwilg

Wie kent de treurwilg niet? In het water hee�  deze 

treurwilg een eigen eilandje gekregen. Hoe leuk is dat!

10  Julianalinde

Deze linde, op de hoek van het Julianapleintje, hee�  

een speciale betekenis. Ze is vernoemd naar prinses 

Juliana, ter ere van haar geboorte. 

11  Eenbladige es

Het groepje essen dat hier staat is bijzonder. Zij 

hebben namelijk maar een eenbladig blad en 

heetten vroeger dan ook letterlijk ‘Monophylla’.

12  Zomereik

Deze zomereik, ofwel inlandse eik, is wel heel stoer 

én monumentaal. 

Bomenwandeling
3 kilometer 

13  Bergesdoorn

De bergesdoorn valt direct op door zijn rode 

bladeren. En wie kent de helikoptertjes niet? 

14  Ierse taxus

Is het een boom of een struik? Deze bijzondere taxus 

hee�  een opgaande vorm en de jonge naalden 

hebben een geel randje. Echt een bijzonderheid dus!

15  Hongaarse eik

Helaas overleefde de Hongaarse eik die hier, ter ere 

van de 50.000ste inwoner van Purmerend, werd 

geplant een ingrijpende verbouwing van het plein 

niet. Maar dit jongere exemplaar is net zo mooi. 

16  Chinese vernisboom

De gele bloemen van deze boom worden in het najaar 

opgevolgd door typische ‘opgeblazen’ vruchten die 

veel weg hebben van lampionnetjes.

17  Amur kurkboom

Hoe ouder deze boom wordt, hoe meer de bast op 

kurk lijkt. Amur verwijst naar het stroomgebied van de 

rivier Amur in Azië waar hij ontdekt is.

De route gaat vanaf hier over de oude begraafplaats 

van Purmerend. Deze begraafplaats is op werkdagen 

van 9.00 uur tot 15.30 uur geopend. 

18  Bijenbomen

Deze twee jonge bijenbomen zullen over een paar 

jaar een prachtige groene toegangspoort vormen.  

Ze bloeien pas laat, in juli en augustus, en geven 

prachtige pluimen met witte bloemen. 

19  Veldesdoorn

Pas op dat je op tijd bukt voor de prachtige 

veldesdoorn. 

20  Hulst

Deze hulst is meer dan 100 jaar oud en hee�  wel drie 

stammen. In de winter zit deze vol met rode bessen. 

21  Zwarte tupeloboom

Deze boom staat waar hij hoort, in wat drassige grond. 

Vooral in het najaar is hij met zijn felgekleurd blad een 

échte aandachtstrekker. 

22  Hangende zilverlinde

De diep doorbuigende takken van deze linde doen 

zijn naam eer aan. 

23  Vederesdoorn

Deze, zeer brede, boom met zware stammen is 

inmiddels echt bejaard. 

24  Christine Buisman iep

Deze zeven, zeer zeldzame iepen zijn vernoemd naar 

Christine Buisman, die baanbrekend onderzoek hee�  

verricht naar de iepenziekte. Er staan drie variëteiten. 

Zie jij het verschil?

25  Robinia

De Robinia vind je pal achter de … Robiniastate en 

bloeit maar liefst van mei tot en met juli. 

26  Japanse notenboom

In het verlengde van de brug staan twee groepen 

Japanse notenbomen: Ginkgo’s. Deze bomen 

bestonden al in de prehistorie en hebben zelfs de 

dinosaurussen overleefd! 

27  Bruine beuk

Opvallend aan deze beuk is het roodbladige blad 

dat een groot deel van het jaar de aandacht trekt. 

28  Grauwe abeel

Het blad van deze abeel hee�  een grijzige 

onderkant waardoor er in de wind leuke 

kleureff ecten ontstaan.

29  Japanse sierkers

In het voorjaar is deze boom één grote roze wolk 

van bloesem, die licht naar amandel geurt. 

30  Katsuraboom

Het blad van dit groepje Katsurabomen verkleurt in 

de herfst in prachtig geel oranje. 

31  Koningslinde

De boom in het midden van het grasveld is een 

Koningslinde. Deze werd in april 2013 geplant 

ter ere van de inhuldiging van Koning Willem-

Alexander. 

32  Haagbeuk

Links op de heuvel zie je een allesbehalve gewone 

haagbeuk. Hij kan wel 200 jaar oud worden en 

snoei je hem niet in vorm? Dan kan hij wel 10 meter 

breed worden.

33  Krimlinde

De laatste boom op de route is de Krimlinde. In 

bloei lijkt deze boom te zoemen. Door zijn late 

bloei en sterk geurende bloemen die tjokvol nectar 

zitten is het een ware insectenmagneet.
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Tijdens de Grachtenwandeling (gele route) 

loop je langs bestaande en gedempte grachten 

en leren de informatiepanelen je veel over de 

geschiedenis van deze ooit zo waterrijke stad. 

De welvarendheid van vroeger zie je terug in 

prachtige bouwstijlen en idyllische straten. 

1  Informatiepaneel Slot Purmersteijn | 

Slotplein

Het Slotplein is een belangrijke, historische plek 

voor Purmerend. Hier sta je bij de voormalige 

ingang van Slot Purmersteijn.

2  Informatiepaneel Kaasmarkt

3  Padjedijk

Tot het einde van de 19de eeuw bestond 

Purmerend bijna alleen maar uit grachten. Kijkend 

naar de naambordjes vind je in Purmerend veel 

verwijzingen naar de tijd waar er slechts een 

aantal dijkjes door het centrum liepen en de boot 

het belangrijkste vervoersmiddel was. Padjedijk is 

hier een voorbeeld van.  

Werelderfgoed in het kwadraat

4  Informatiepaneel Necker-Poort | Neckerdijk

5  Panelen

Op de hoek van de Nieuwstraat en het Gouw vind je 

panelen op het pand. Deze panelen tonen een stukje 

historie van Purmerend. 

6  Informatiepaneel Amsterdamsche-Poort | 

Tramplein

Als je op het Tramplein op zoek gaat naar de tram 

dan kom je bedrogen uit. De naam stamt uit de tijd 

dat de stoomtram van Amsterdam naar Alkmaar langs 

Purmerend liep. Vanaf het Tramplein was je destijds 

snel in de binnenstad via één van de stadspoorten. 

Het is een bijzonder idee om te bedenken dat de stad 

zo’n 100 jaar geleden nog daadwerkelijk ’s avonds 

op slot werd gedaan! Het Tramplein is tegenwoordig 

een busstation en zorgt nog steeds voor een snelle 

verbinding naar de naastgelegen steden. 

Na 1900 werd er ook buiten de stadsgracht 

gebouwd. Dit begon met een postkantoor, maar al 

snel volgenden er hele nieuwe wijken. De nieuwste 

uitbreiding van de stad is te vinden aan de overkant 

van de legendarische ‘Melkwegbrug’. Deze fiets- en 

wandelbrug verbindt het oude Purmerend met de 

grootste woonwijk van de stad ‘Weidevenne’. 

7  Waterpeil 1916

Wanneer je onder zeeniveau leeft gaat het geheid een 

keertje mis. In 1916 zorgde een grote dijkdoorbraak 

ten zuiden van Volendam ervoor dat Purmerend ruim 

zes weken onder water stond. Ben jij benieuwd hoe 

hoog het water stond in de winter van 1916? Bekijk 

de waterstand van de watersnood op het pand op de 

hoek van het Tramplein en de Herengracht.

8  Historische straten

De herenhuizen gebouwd aan o.a. de Herengracht, 

Emmakade en de Julianastraat ademen klasse en luxe 

uit en waren heel bijzonder in het begin van de 20ste 

eeuw. Dit gedeelte van Purmerend was de ‘eerste 

nieuwbouwwijk’ buiten de stadsgracht. 

9  Informatiepaneel Bastion | Wolthuissingel

10  Informatiepaneel Purmer-Poort | 

Looiersplein

11  Koemarkt

Purmerend ligt heel centraal in Noord-Holland. 

Hierdoor kwamen handelaren en consumenten 

uit de hele provincie op dinsdag (marktdag) naar 

Purmerend. Daar profiteerde de lokale bevolking 

natuurlijk graag van mee. Op maandagavond werden 

de luxe meubels vanuit de woonkamer naar boven 

gebracht, werd er zand op de vloeren gestrooid en 

toverde men de woonhuizen aan de Koemarkt om tot 

heuse dinsdagcafés. Handelaren gebruikten de cafés 

als kantoor waar de zakelijke transacties afgehandeld 

werden, natuurlijk onder het genot van een borrel. 

Aan deze zijde van de Koemarkt vind je met name de 

nostalgische (bier)cafés van vroeger. 

12  Informatiepaneel Hoornsche-Poort | 

Hoornselaan

Hier loop je langs de Where en zie je de mooie haven 

van Purmerend. 

Optioneel: loop via de Overweersepolderdijk naar 

het historische kerkhofje met kapel (nr. 24). Het hek is 

dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00 uur.

13  Dubbele straatnaam

Via de Houttuinen kom je op de straat die twee 

straatnamen kent. De ene helft van de straat heet de 

Bierkade, de andere helft Venediën. De Bierkade 

is de plek waar bierhandelaren uit Haarlem diverse 

panden bezaten en het bier vanaf de boot aan wal 

haalden. Het bier werd opgeslagen in de prachtige 

panden en vanuit hier verder verspreid. Bier was 

destijds hygiënischer dan water en daardoor heel 

populair, maar bier was ook kostbaar. Het was dan 

ook een lucratieve handel. Deze panden werden 

later opgekocht door notabelen, dit resulteert in de 

mooie karakteristieke en elegante huizen die wij nog 

steeds kunnen bewonderen. Halverwege de Bierkade 

verandert de straatnaam in Venediën. Vroeger leek 

dit gedeelte, dat destijds nog aan het water lag, veel 

op het Italiaanse Venetië. Bier is nooit weggeweest 

uit Purmerend. Tegenwoordig kun je genieten van 

heerlijke biertjes in speciale biercafés op de Koemarkt 

en kent de stad nog steeds haar eigen bierbrouwerij!

14  Vismarkt

Vroeg in de 13e eeuw stond Purmerend vooral 

bekend vanwege de visvangst en de verkoop 

van Purmer paling. Purmerend lag toen namelijk 

midden tussen de nog niet drooggemaakte 

meren Beemster, Purmer en Wijde Wormer. Deze 

heerlijke paling was erg gewild, dus de handel 

daarin floreerde. De pamfletten van de ‘Purmer Ale’ 

hingen zelfs tot in Londen aan de muren. De vis 

werd hier, voordat de Where gedempt werd, elk 

(dins)dag vers aan wal gehaald.

15  Informatiepaneel Beemster-Poort | 

Beemsterburgwal

Grachtenwandeling
4 kilometer 

10, 14 of 17 kilometer  

route 10 km

route 14 km
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Kunst op de kaart
3 kilometer 

In Purmerend vind je maar liefst meer dan 60 

werken van gerenommeerde kunstenaars in de 

openbare ruimte. Deze wandeling (blauwe route) 

voert je door de binnenstad van Purmerend én 

langs 17 prachtige kunstwerken. De route start 

bij het Purmerends Museum en is (nog) niet 

bewegwijzerd. 

1  Vrijend paartje – Hans Bayens (1980)

Op de Kaasmarkt, voor het Purmerends Museum, 

staat het bronzen beeld ‘Vrijend paartje’. 

2  Plaquettes architecten – Jeroen Spijker 

(2017, 2018 & 2019)

Jeroen Spijker vereeuwigde de beroemde 

Purmerendse architecten Ko Oud, Jan Stuyt en Mart 

Stam op deze bronzen plaquettes.

3  Goed Bestuur – Marijke Visser en J. van 

Rooyen (1965)

Het zandstenen reliëf boven de deuren op het bordes 

van het Purmerends Museum toont een gezin dat 

zich ontspant onder de zon. Eronder zie je twee 

bestuurders. De een kijkt bedachtzaam, de ander 

bedenkelijk.

4  De Toneelspeler – Frank Rosen (1998)

Aan de gevel van Theater De Purmaryn bevindt zich dit 

appliqué van gekleurd glas. 

5  Aarde en Water – Nic Jonk (1976)

Dit bronzen beeld gee�  een gestileerde 

vrouwenfi guur (de aarde) weer, achteroverleunend op 

de rug van een dolfi jn, worstelend met de golfslag van 

het water. 

6  Koe – Jans van Baarsen (2001)

De bronzen koeienkop is in 2001 geplaatst aan de 

gevel van het gebouw op de hoek. Erachter bevindt 

zich een tijdcapsule, met visies hoe men dacht dat 

Purmerend er over 35 jaar uit zal zien. In 2036 krijgt de 

gemeente de sleutel.   

7  Koeien – Hans Kuyper (2009)

Deze bronzen beeldengroep roept herinneringen 

op aan de voormalige veemarkt. Het is inmiddels 

uitgegroeid tot een icoon van de stad. 

8  Mart Stambank – Mart Stam (1926) en Hans 

van Houwelingen (2010)
De Purmerendse architect maakte deze monumentale, 

betonnen bank in 1926 ter nagedachtenis aan huisarts 

Dr. Maats. 
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9  Pride – Modern Murals (2022)

Deze regenboog is via printtechniek op de muur 

aangebracht en bevat de tekst van artikel 1 van de 

Grondwet. Hiermee laat Purmerend zien dat het tegen 

het uitsluiten van welke groep dan ook is.

10  Poort en Vis – Han van Wetering (1990)

De bronzen beeldengroep stond oorspronkelijk 

op een andere plek aan de Waterlandlaan en 

symboliseerde de verbinding tussen de twee 

stadskantoren van Purmerend. Het kunstwerk verloor 

zijn symbolische waarde toen de kantoren werden 

samengevoegd en zijn daarom naar de plek verplaatst.  

11  Telefoongesprek – Cephas Stauthamer 

(1950)

Dit stenen reliëf op de gevel van de voormalige 

telefooncentrale toont een man die zijn vrouw belt. Of 

is het andersom?  

12  Narcis – Denise Holtkamp en Gert Engels 

(2000) 

De metalen, gestileerde narcis op zwierige steel 

refereert aan de nabij gelegen bloemenbuurt.

13  Wolthuisbrug – IBA en Henk Meijer van 

Kerste-Meijer Architecten (2008)

De brug is als eerste in Nederland uitgevoerd met Zeer 

Hoge Sterkte Beton.  Aansluiting op slingerende fi ets- 

en voetpaden gaf aanleiding voor het zwierige karakter 

van de brug hetgeen ook te zien is in het leuningwerk 

met ‘lianen’ die zich om de balusters slingeren. Een 

vormgeving die teruggrijpt op de Jugendstil. De 

‘lianen’ zijn uitgevoerd in mat RVS, waarin ‘blaadjes’ 

van glazen brokstukken zijn verwerkt.

14  Danseresje – George van der Wagt (1971)

In dit bronzen beeld op witte sokkel is een 

dansende mensfi guur te herkennen. Door de 

golvende lijnen beeldt het werk beweging uit.

15  Draaiorgel Claxonate  – Hans Muller 

(1997)

In de exclusieve keramische gevel van de 

parkeergarage is een muziekpatroon uitgespaard: 

een draaiorgelboek partituur. De besparingen 

in de gevel zijn de gaten in het orgelboek. Het 

muziekstuk is een sonate voor claxonnerende auto’s 

in een fi le. 

16  Melk – Gevelreclame (1907/2011)

Deze gevelreclame is aangebracht in opdracht 

van melkslijter Klaas de Boer. In dit pand vestigde 

hij in 1907 een melksalon. De reclame is opnieuw 

aangebracht in 2011. 

17  Battems Thee Koffie & Cacao – 

Gevelreclame (1900)

De gevelreclame is omstreeks 1900 aangebracht 

door de toenmalige eigenaar P. Battem Jzn. 
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Werelderfgoed in het kwadraat
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Dijken, forten, weidse vergezichten over uit water 

gewonnen land, stolpboerderijen en stalletjes 

met de heerlijkste streekproducten. Je vindt 

het allemaal terug in deze wandeling (groene 

route). De wandeling neemt je mee door maar 

liefst twee werelderfgoederen: Droogmakerij de 

Beemster én de Hollandse Waterlinies (de Stelling 

van Amsterdam). Door de verbindingsroutes 

(stippellijnen) is het mogelijk om deze wandelroute 

in te korten naar een lengte van 10 of 14 kilometer. 

De route is uit te breiden naar 20 km als je de route 

combineert met de Grachtenwandeling (geel) of 

Stadswandeling (rood). Deze route start zowel 

bij Centraal Station Purmerend als bij de TOP 

Purmerend

1  Informatiepaneel Slot Purmersteijn | Slotplein

Ga naar punt 1 van de ‘Stadswandeling’ voor meer 

informatie. 

2 Informatiepaneel Necker-Poort | Neckerdijk

3 Panelen

Ga naar punt 5. van de ‘Stadswandeling’ voor meer 

informatie. 

4 Informatiepaneel Postbrug | Herengracht

5 Informatiepaneel Bastion | Wolthuissingel

6 Koemarkt

Ga naar punt 11. van de ‘Stadswandeling’ voor 

meer informatie. 

7  Informatiepaneel Kaasmarkt

Ga naar punt 9. van de ‘Grachtenwandeling’ voor 

meer informatie.  

8 Oostdijk / Beemsterringvaart | 

Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster

De Beemster is een schoolvoorbeeld van hoe 

Nederlanders grote delen van hun land hebben 

drooggelegd. Deze 17e-eeuwse droogmakerij is 

opgezet om het bedreigende binnenwater van 

het Bamestrameer om te zetten in vruchtbare en 

winstgevende landbouwgrond. Om het woeste 

meer kwam een stevige dijk van 42 kilometer 

lang en daar omheen werd een ringvaart 

gegraven. Vervolgens begonnen 43 windmolens 

met het leegpompen van het meer. In 1612 viel De 

Beemster droog en kon de inrichting van de polder 

beginnen. Er werden wegen aangelegd, wegsloten 

en kavelsloten gegraven en boerderijen gebouwd. 

Dat alles gebeurde volgens een ordelijk en strak 

geometrisch patroon. Aan deze rationele verkaveling 

en inrichting hee�  De Beemster zijn roem en UNESCO 

Werelderfgoed status te danken.

 Routebeschrijving Sla hier linksaf naar beneden 

om de route van 10 kilometer te volgen. Je vervolgt de 

route naar punt 21.  

9  Informatiepaneel familie Butter 

10  Fort Benoorden

Het fort aan de Middenweg is onderdeel van de 

Stelling van Amsterdam en valt onder de ‘Hollandse 

Waterlinies’ van het UNESCO Werelderfgoed. Deze 

verdedigingslinie van forten werd tussen 1880 en 

1914 aangelegd op 15 tot 20 kilometer rondom 

Amsterdam. Binnen deze ring konden het leger, de 

regering en de koning zich terugtrekken bij (mogelijke) 

aanvallen op Nederland. Via een ingenieus systeem 

kon het land rondom de verdedigingslinie onder water 

worden gezet. Te ondiep voor boten en te diep voor 

man en paard. Vijf forten en een inundatiesluis van 

deze verdedigingslinie liggen in De Beemster. 

Dit fort werd aangelegd ter verdediging van de 

kwetsbare punten gevormd door de Beemsterringdijk, 

Purmerenderweg en Rijperweg. Het verdedigbaar 

aardwerk was in 1895 gereed. Het bomvrije 

hoofdgebouw uit 1912 is door overdekte gangen 

met de twee hefkoepelgebouwen verbonden. 

Tegenwoordig worden er tussen de dikke muren van 

dit fort wijn opgeslagen, want sinds 1981 is hier een 

wijnimporteur gevestigd. 

 Routebeschrijving Sla hier linksaf om de route van 

14 kilometer te volgen. Je vervolgt je route naar punt 

21. Voor de route van 17 kilometer sla je rechtsaf. 

11 Informatiepaneel 21 ‘Op de kaart gezet’

12 Fort aan de Nekkerweg 

Ook het fort aan de Nekkerweg is onderdeel van 

de Stelling van Amsterdam. Dit fort zorgde 

voor een knik in de hoofdverdedigingslinie. 

Om te voorkomen dat de Zuidoostbeemster bij 

inundatie van de Beemsterpolder onder water 

zou komen te staan, werd zowel de Nekkerweg 

als de Volgerweg opgehoogd. Dit fort moest 

voorkomen dat de vijand zich gemakkelijk via deze 

twee verhoogde wegen kon verplaatsen. 

Het fort waar vroeger soldaten gevestigd zaten, 

is nu omgetoverd tot een luxe eco-chic wellness 

resort, met twee restaurants en 16 luxe kamers en 

suites. 

 Routebeschrijving Ga hier rechtdoor om de 

route van 10/14 kilometer te volgen. Je vervolgt de 

route naar punt 22.  Sla rechtsaf om de route van 

17 kilometer te vervolgen. 

13  Informatiepaneel 33 ‘Op de kaart gezet’

14  Kruispunt Volgerweg / Middenweg

Dit kruispunt wordt ook wel het ‘kruispunt van 

vier eeuwen bouwkunst’ genoemd. Aan de 

Middenweg staat boerderij de Eenhoorn uit 

1682, aan de Volgerweg een huis gebouwd in 

de 20ste eeuw en daarnaast staat Rustenhoven 

uit 1768. Tegenover dit herenhuis staat een 

boerderij gebouwd in de 19de eeuw, met daarin 

de collectietuin van de POMologische Vereniging 

Noord-Holland. Hier zijn ruim 250 fruitrassen 

nieuw aangeplant. 

15  Informatiepaneel 19 ‘Op de kaart gezet’

16 Fort aan de Middenweg

Het fort aan de Middenweg is ook onderdeel 

van de Stelling van Amsterdam. Bijzonder aan dit 

fort was de wasruimte voor de soldaten. Via een 

ingenieus systeem wordt regenwater gereinigd, 

vóór het in de wasbakken terechtkomt. De 

wasbakken zelf kun je omkiepen, zodat het vuile 

water wegstroomt.

17  Inundatiesluis 

Deze sluis is ook een belangrijk onderdeel van de 

Stelling van Amsterdam en is tussen 1890 en 1891 

aangelegd. De sluis vormde het voornaamste 

punt in de waterbeheersing van Droogmakerij de 

Beemster en is aangelegd met de bestemming tot 

‘onderwaterzetting in den polder Beemster’. Voor 

de verdediging is de sluis nooit gebruikt. Zowel 

de sluis als de opvangkom is nog aanwezig. 

18  Informatiepaneel ‘Water tegen de vijand’

19  Informatiepaneel 14 ‘Beemster 

Oorlogsherinneringen’

20 Informatiepaneel Beemster-Poort | 

Beemsterburgwal

21  Informatiepaneel 24 ‘Op de kaart gezet’

22  Informatiepaneel 34 ‘Op de kaart gezet’

23  Informatiepaneel 22 ‘Op de kaart gezet’ 

24  Beemster Arboretum | Bomenmuseum

Het Beemster Arboretum is een unieke 

verzameling houtige gewassen, die in een 

parkachtige omgeving in De Beemster tot in 

lengte van dagen kunnen blijven groeien. Het 

Beemster Arboretum is de twee na grootste 

verzameling bomen en struiken van Nederland. 

De verzameling bestaat uit 2600 soorten en 

variëteiten en het totaal aantal bomen en struiken 

ligt rond de 6000 exemplaren.  

RRRooooRoRRoR

ssssoso aa M

2020202020202020202020
19191919191919

11

P
top

jkkkkkk
gggg 191919191919191919191919191919

P
top


