Fietstocht
De Beemster, De Rijp en
Schermerhorn
33 Km
km. Omschrijving
0

Start Middenweg parkeerterrein t/o Infocentrum (richting zuid)

1,1 Mooie boerderijen: "Kleine Bijenkorf"
1,2 De "Lepelaar", met oude boomgaard
1,5 "De Eenhoorn", 17e eeuw;
1,6 Rechts af, "Volgerweg", op het zelfde kruispunt "Rustenburg" 18e eeuw en
"de Uitvlucht" 19e eeuw.
3,6 t Buurtje "Ons Hoekje"met schuin rechts een huis met prachtige tuin.
Destijds school, dan café, buurtwinkel nu woonhuis. Oude weegbrug en
voormalige lagere school met 'meesters woning'.
3,6 Links af, "Jisperweg".
4,6 Recht door richting fort "Jisperweg".
5,5 Knooppunt 43 rechts af "Zuiddijk" richting knooppuntt 60.
8,4 Links picknicktafel.
8,9 Knooppunt 60 links af brug over; Fort Spijkerboor en links een café.
9,2 Rechtsaf "Zuiddijk".
10 Rechtsaf weg volgen richting "De Rijp".
10,9 Rechts aanhouden, fietstunnel, via "Zuideinde" naar centrum.
12.1 Voor de brug rechts af "Tuingracht"; kerk, voormalig stadhuis, VVV en oude
sluis.
12,4 Links af brug over meteen rechts af "Oosteinde".
12,9 Voor brug over de ringvaart links af "Oostdijkje". Naam wordt bij
Schermerhorn "Groeneweg".
13,1 Voormalig stoomgemaal. Weg wordt onverhard. Bij bord verboden in te
rijden worden fietsers gedoogd.
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Bij natte weersomstandigheden kan men beter bij 12.9 km rechtdoor en
de "Westerdijk" nemen knooppunt 61 dan knooppunt 29 en bij de
Schermerhornerweg (N243) links af fietspad na 300m ra "'t Zuidje", richting
centrum Schermerhorn.
17,9 Recht door over Schermerhornerweg (N243), "'t Zuidje". Kleinste huisje en
picknick plaats.
18,2 Voor de kerk rechts af "Oosteinde".
18,8 Over de brug bij knooppunt 28 links af "Westdijk".
19,5 Rechts af "Vrouwenweg".
20,3 Links af "Jisperweg" richting knooppunt 30, weg volgen.
23,1 Recht door "Mijzerweg" volgen over de "Middenweg (N243) tot "Noorddijk"
Op 500m la ligt café "Les Deux Ponts": heeft oplaadpunt elektrische fietsen.
23,4 Rechts af fietspad langs de "Noordijk". Langs voormalig stoomgemaal en
Polderhuis.
25,8 Knooppunt 32 rechts af richting knooppunt 08.
26 Rechts picknicktafel.
28,5 Knooppunt 08 rechts af "Hobrederweg" richting knooppunt 07.
30,4 Knooppunt 07 (pastorie en Doopsgezinde kerk de Vermaning) links af
fietspad "Middenweg".
32,0 Begin "Middenbeemster", boerderij met zgn. ouderenhuisje marktplein,
Keijzerkerk, Travaille.
32,5 Eindpunt bij Infocenter Middenbeemster.
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