
2.27 Tuinderswoning, gemeente Beemster, Noord-Holland 
(tegenwoordig: fotosalon) 

 

Ter plaatse 

2e helft 19e eeuw. 

Aan het Zuiderpad. Woning voor een tuinderknecht. Op het erf daar stond nog 

een schuurtje voor tuindergereedschap (niet in het museum). 

 

In het museum 

Sinds 1958. 

Het oorspronkelijke interieur is niet meer aanwezig. Thans voor andere 

doeleinden in gebruik. In het hoogseizoen als fotosalon Wijdemans & Frère. 

 

Bijzonderheden 

De Beemster is sinds 1612 droogmakerij. De ringdijk ligt ca. 1.75 m. boven 

NAP, de polder ca. 3.50 m. beneden NAP (een hoogteverschil van ruim 5 m. 

dus). De drooglegging begon in 1607, grotendeels onder leiding 

van Leeghwater. 

Door een Noordwester storm liep het gebied in 1610 weer onder, doch op 19 

mei 1612 was, met behulp van 42 molens (!), het karwei geklaard. Thans is de 

Beemster een gebied van landbouw, veeteelt en tuinbouw. 

Ingericht volgens een strak geometrisch systeem met wegen, sloten en 

boerderijen volgens een strakke regelmaat. Alle wegen lopen recht en komen 

uit op de ringdijk. 

Unesco heeft dit unieke stukje Noord-Holland het predicaat Werelderfgoed 

gegeven. 
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Andere teksten webstie NOM 

De tuindersknecht woont heel bescheiden 

Dit huisje is oorspronkelijk gebouwd als woning voor een tuindersknecht in de 

Beemster polder. Op het erf stond ook nog een houten schuur waarin de 

knecht zijn gereedschap bewaarde. Stevig gereedschap hopelijk, want de vette 

Beemster klei is weliswaar beroemd om z’n vruchtbaarheid, maar ook berucht 

om z’n gewicht. Dus het gereedschap (en de rug van de knecht!) had flink te 

lijden. Nog altijd is er in de Beemster veel landbouw, veeteelt en tuinbouw te 

vinden. 

In het hoogseizoen kunt u hier bij Fotosalon Wijdemans & Frère in historische 

kleding op de kiek. 

 

Dit kleine huisje, oorspronkelijk gebouwd in Beemster, werd bewoond door een 

tuindersknecht. Op het erf stond verder een houten schuurtje voor zijn 

tuindersgereedschap. De Beemster is nog steeds een gebied van landbouw, 

veeteelt en tuinbouw. Tegenwoordig is hier de Fotostudio Wijdemans & Frère 

gevestigd. Het gebouw is in 1958 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

.-.-. 

  

 


