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Inleiding 
Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met 
stedenbouwkundig bureau Urhahn de themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed. Deze 
themabijeenkomst is een van de vijf bijeenkomsten waarvoor de gemeente 
Middenbeemsterlingen uitnodigt om mee te denken over de toekomstige inrichting van hun 
dorp. Tijdens deze avond in het gemeentehuis van Beemster hebben 25 deelnemers ideeën 
met elkaar gedeeld en hun mening gegeven over de toekomst van Toerisme en 
Werelderfgoed in Middenbeemster. In dit verslag laten we u de opbrengsten van deze avond 
zien. Alle informatie over de Visie van Middenbeemster vindt u op 
www.visievanbeemster.nl. 
 
Stellingen 
Op 9 stellingen hebben deelnemers via een stemkastje hun mening gegeven. 
 
Aantal deelnemers: 24. Vanaf stelling 7: 25 deelnemers. 
 

Stellingen Helemaal 
eens 

Eens Oneens Helemaal 
oneens 

Niet 
gestemd 

1. Toerisme en wonen gaan op dit 
moment prima samen in het dorp. 

 
Algemeen een positieve indruk, maar de 
stelling wordt als breed en algemeen 
ervaren. 
 

13 7 0 0 4 

2. Met een uitbreiding van het aanbod 
voor toeristen en recreanten blijft het 
nog prima wonen in het dorp. 

 
Ook deze vraag wordt algemeen gezien, 
want het maakt wel uit welk type aanbod 
groeit/uitbreid. 
 

8 9 4 0 3 



3. Uitbreiding van het aanbod voor 
toeristen en recreanten in 
Middenbeemster past bij de status  
werelderfgoed. 
 
Dit wordt algemeen onderschreven. 
 

9 9 4 0 2 

4. Uitbreiding van het aanbod voor 
toeristen en recreanten in 
Middenbeemster is goed voor de  
lokale economie. 
 
Dit wordt algemeen onderschreven. 
 

15 6 1 2 0 

5. Economische kansen zijn belangrijker 
dan de status van werelderfgoed. 
 
Opmerkingen over het moeilijke vergelijk 
tussen de economische kansen en de status 
van werelderfgoed. Het gaat om het vinden 
van de balans.  
 

3 5 10 4 2 

6. Het aantal evenementen in 
Middenbeemster mag toenemen. 
 
Over welke evenementen gaat het?  
Parkeren is hierbij een belangrijk 
onderdeel. Graag één centrale voorziening.  
 

6 9 6 0 3 

7. Iedere attractie of informatiepunt in het 
dorp dient een eigen parkeervoorziening te 
hebben. 
 
Nee, niet versnipperen maar juist bundelen. 
 

1 4 12 7 1 

8. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die 
toeristen naar Middenbeemster trekken is 
belangrijker dan ruimte voor nieuwe 
woningen. 
 
Woningen (bewoners) zijn nodig voor de 
leefbaarheid. Het gaat om de balans tussen 
toerisme en leefbaarheid.  
 

1 6 11 6 1 

9. Het bezoekerscentrum blijft op de 
locatie aan de Middenweg. 
 
Moeilijk bereikbare plek. Zoek naar een 
alternatief dat goed bereikbaar is voor 
auto en bus.  
 

1 6 12 2 4 



 
 
Input vanuit de tafelgesprekken 
Aan drie tafels zijn ideeën besproken en initiatieven opgehaald. Hieronder worden deze per 
onderwerp weergegeven. 
 
Bevorderen toerisme 

• Toeristisch aanbod mag groeien. De Beemster is bijzonder en mooi. Dit moeten we 
delen. 

• Toerisme is geen doel op zich. Middenbeemster is prettige plek om te komen, ook 
voor de Beemsterling.  

• Toerisme toespitsen op ‘de kwaliteitstoerist’ en het verhaal van de Beemster. (Geen 
busladingen a la Volendam/Marken). 

• Breng het verhaal van de Beemster in beeld. Laat daarbij de hotspots in de gehele 
polder goed zien, waarbij Middenbeemster als startpunt kan fungeren. 

• Initiatief van Cono is interessant. Het moet het totaal aanbod versterken en niet in de 
weg zitten. 

• De waterhuishouding meer zichtbaar en beleefbaar maken. Bijvoorbeeld in de 
Keyser. 

• Middenbeemster als kloppend hart voor een diversiteit aan routes in de polder: 
historisch, culinair, sportief, flora. 

• Bevorderen toerisme mag niet ten kosten gaan van de leefbaarheid in het dorp. 
• Werelderfgoed is voor Middenbeemster meer een bijkomstigheid 

 
Informatievoorziening  

• Eén centraal punt. Dit kan in combinatie met bijvoorbeeld Onder de Linden om zo 
het beheer en onderhoud van het pand te combineren. 

• Professionele folders. 
• Folders op meerdere plekken te verkrijgen (bij horeca, winkel, culturele instelling, 

kerk, ook buiten het dorp zoals bij camping, Fort Resort etc.) 
• Professioneel informatiebord (hier ben ik, dat is daar en dat is daar). 
• Professionele medewerkers. 
• Geld hiervoor via fondswerving. 
• Informatie van verschillende attracties/bezienswaardigheden uitwisselen. 
• Krantje ‘Het verhaal van Beemster’. 
• De Beemster-app wijst je van punt naar punt in de polder. 
• Agrarisch centrum/bezoekerscentrum heeft niets met Werelderfgoed te maken. 

Initiatief van Cono is daarvoor een prima plan. 
• Website van VISIT Beemster 
• Borden in openbare ruimte van ‘Beemster op de kaart gezet’ een goed voorbeeld. 

(Uitbreiden of koppelen aan routes?) 
 
Vindbaarheid informatie 

• Bezoekers moeten weten wat er waar te doen is. Hiervoor is een goed vindbare 
informatievoorziening nodig. (Een ‘aanlandplek’ om vandaaruit het dorp en polder te 
verkennen.) 



• Vindbaarheid niet alleen voor bezoekers, maar vooral ook voor bewoners en 
ondernemers.  

• Gemeentehuis als nieuwe huisvesting voor info-centrum. 
• (internationale) bewegwijzering naar informatiepunt en vervolgens naar 

bezienswaardigheden. 
• Noem het niet bezoekerscentrum maar (Tourist )Information. 
• Met touroperators duidelijke afspraken maken om wildgroei te voorkomen. 

 
Voorzieningen 

• Er zijn al veel voorzieningen. Die moeten vindbaar worden voor bezoekers (via 
centraal informatiepunt). 

• Er mogen meer slaapplaatsen bij (boven Spijshuis? Chinees? Gemeentehuis 
verbouwen tot cultuurhotel?). 

• Er is al voldoende horeca.  
• Grotere diversiteit aan souvenirs (die bij verschillende winkels en attracties kunnen 

worden gekocht). 
• In het winkelgebied wordt samengewerkt en afgestemd.  
• Er zou een parkachtige plek mogen worden  
• De ijsbaan moet blijven. Mogelijk te versterken door strandje en watervoorzieningen. 
• Kerk openen voor publiek. 
• Kerk als uitzichtpunt. 
• Betje Wolf museum is vooral een Nederlandse attractie. Het is niet geschikt voor 

internationaal publiek.  
• Agrarisch museum is geen trekpleister (geen onderscheidend aanbod). 

 
Vervoer en parkeren 

• Een centrale parkeervoorziening nabij het informatiecentrum heeft de voorkeur. 
• Een centrale plek is goed vindbaar te maken en kan op een veilige (wandel)route 

naar het infopunt liggen. 
• Marktplein vrij van parkeerplekken. 
• Rondritten vanuit Middenbeemster mogelijk maken (fiets, e-bike, e-car, etc.). 
• Centraal verhuurpunt voor fietsen.  
• Binnen en buiten het dorp moet goed naar de verkeersveiligheid worden gekeken. 
• Doorgaand zwaar verkeer wordt als groot probleem gezien. 
• Het dorp is ongeschikt voor touringcars.  
• De ontsluiting van de kwadranten is een punt van zorg. Wellicht extra ontsluiting?  

 
 
Evenementen 

• Typische Beemster-evenementen zijn muziek aan de Middenweg, kunstroute, 
zondagmarkt, boeken bij Betje, maar ook de erfgoed marathon (1 van de stellingen) 

• Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Een belangrijk onderdeel 
hierbij is geluidhinder. Rustige evenementen zijn welkom (niet 3 x kermis). 

• Evenementen sluiten aan bij de Beemsterling of het verhaal van de Beemster.  



• Het organiseren van een evenement vraagt veel inzet. Ondernemers doen dit erbij. 
De rek is eruit. Waar halen ze vrijwilligers vandaan om evenementen mee voor te 
bereiden en te begeleiden? 

• Sport als thema om ook de jeugd erbij te betrekken.  
 
Voorstellen uit de tafelgesprekken 
Uit elk tafelgesprek zijn twee voorstellen gepresenteerd waarvoor alle deelnemers hun 
waardering op een schaal van 1 tot en met 10 hebben gegeven. 
 

1. Bezoekerscentrum op een centrale plek in de Beemster met polderfunctie. 
- De Beemster heeft veel te bieden qua verhaal, geschiedenis en hedendaagse 

voorzieningen (agrarische producten). Dit is niet altijd even duidelijk voor de toerist. 
Een centrale informatievoorziening in de Middenbeemster moet ervoor zorgen dat 
toeristen het dorp bezoeken en vanuit hier hun weg vinden door de gehele polder 
(polderfunctie). 

- Gemiddelde waardering: 8,6 
- Een bezoekerscentrum moet de spin in het (toeristisch) web zijn.  

 
2. De informatievoorziening moet centraal en goed vindbaar zijn. 
- Informatie is nu veelal verspreid te verkrijgen. Veel informatie is daarmee niet 

vindbaar of gaat verloren. Dit is zonde.  
- Gemiddelde waardering: 8,5 
- Hier ligt een opgave en een kans. 

 
3. (Sport)evenementen moeten passen bij de Beemster. 
- Evenementen voor de bewoners zijn leuk en versterken de gemeenschap. 

Evenementen voor toeristen/bezoekers alleen als deze goed passen bij het verhaal 
van de Beemster. In beide gevallen gaat de voorkeur uit naar rustige evenementen (in 
relatie tot geluidshinder) en verspreid over de gehele Beemster (in de vorm van 
wandelingen, routes).  

- Gemiddelde waardering: 8,0 
 

4. Bezoekerscentrum verplaatsen naar het gemeentehuis in combinatie met wonen 
en parkeren. 

- Hergebruik van een pand op een goed bereikbare en centraal gelegen plek.  
- Gemiddelde waardering: 7,5 
- Voor toerisme ligt hier een kans.  

 
5. Er moeten meer en goede overnachtingsplekken hier in Middenbeemster komen. 
- Bezoekers moeten goed geaccommodeerd worden. Dit is tevens een economisch 

potentieel.  
- Gemiddelde waardering: 7,2 

 
6. De ijsbaan moet de ijsbaan blijven. 
- De ijsbaan mag als ruimte voor eventuele toeristische ontwikkelingen niet verloren 

gaan. 
- Gemiddelde waardering: 6,9 



De volgende themabijeenkomsten 
5 juni  Welzijn en Zorg, Breidablick, 19.30 uur 
13 juni  Wonen en Leefbaarheid, gemeentehuis van Beemster, 19.30 uur 
20 juni  Bedrijvigheid, De Kloek, 19.30 uur 
11 juli  Openbare ruimte en Verkeer, gemeentehuis van Beemster, 19.30 uur 
 
Denk mee en meld u aan via www.visievanbeemster.nl . 
 
 


