ﬁetstocht
38 kilometer

Ontdek het

platteland

achter de duinen

Tuinpad Harenkarspel
Vormgeving en realisatie: Graﬁloo en Innovalley

Fahrradausﬂug Tuinpad Harenkarspel
deze platteland route is mede
mogelijk gemaakt door:

WELKOM IN HARENKARSPEL
Een charmante plattelandsgemeente
Wie – Noord-Holland bezoekend – de drukke
randstad achter zich heeft gelaten, maakt kennis met een prachtig en vitaal landschap van
strand, duinen, oud land en droogmakerijen.
Direct ten noorden van Alkmaar ligt daar
–beschermd door de Westfriese Omringdijkonze mooie gemeente Harenkarspel met z’n
veertien grotere en kleine kernen. Die dorpen
zijn geen ingeslapen monumenten geworden,
maar volop verbonden met bedrijvigheid die
vooral te maken heeft met vollegronds groenteteelt, zaadveredeling en zaadteelt, afgewisseld met grasland en akkerbouw.
Door dat afwisselende landschap is een ﬁetstocht beschreven van zo’n veertig kilometer.

Aan deze route zijn bijzondere bedrijven gelegen, die u uitnodigen tot rusten en bezoek.
Wanneer veertig kilometer u voor één dag
teveel is, zijn er tal van overnachtingsmogelijkheden beschikbaar om er twee of meer
dagen van te maken. Dan is er wellicht ook
tijd voor bezoek aan meerdere attracties in
Harenkarspel. Binnen onze gemeente zijn
enkele grote publiekstrekkers te vinden,
zoals kindervermaak in Campingpark De
Bongerd met De Holle Bolle Boom en De Holle
Bolle Plons in Tuitjenhorn. Ook het kleine,
maar interessante museum Surmerhuizen
in Eenigenburg, museum het Molenhuis in
Waarland en het museum van de historische
vereniging Harenkarspel in Tuitjenhorn zijn
te bezoeken. Een verblijf in Harenkarspel
in combinatie met duin- en strandbezoek of
de markt in Schagen behoort eveneens tot de
mogelijkheden.

burgemeester Vermeer

Rust en ruimte, maar tóch een grote verscheidenheid aan interessante bezienswaardigheden, dat is wat Harenkarspel u te bieden
heeft.

Es freut mich, Sie willkommen zu heißen in
unserer schönen Gemeinde. In der Gemeinde
Harenkarspel gibt es 14 Dörfer und Ortschaften.
Darauf bin ich, als Bürgermeister und Einwohner, stolz. Sie werden entzückende holländische Ortsbilder sehen: unsere Pﬂastersteine,
markante Giebel, blühende agrarische Betriebe
und prächtige Ausblicke auf die Landschaft. Aus
gutem Grund heißt die Fahrradroute „Die Gärten
von Harenkarspel“. Die abwechslungsreiche
Exkursion ist fast 38 Kilometer lang und führt
Sie über Landwege entlang Bauernhöfe und
historischer Zentren. Diese Route ist natürlich

auch in Teilen zu fahren, damit Sie sich in aller
Ruhe alles anschauen können. Während dem Essen, das Ihnen auf den Bauernhöfen und in den
Gaststätten serviert wird, genießen Sie von der
schönen Landschaft.
Die teilnehmenden Betriebe werden in der vorliegenden Broschüre des Landwirtschaftskreises
Harenkarspel beschrieben. Ich wünsche Ihnen
eine angenehme Wanderung in unserer NordHolländischen Provinz, wo man noch so richtig
durchatmen kann.

U bent van harte welkom.
Evert Vermeer
Burgemeester van Harenkarspel

E. Vermeer, Bürgermeister Harenkarspel.
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DE MARLEQUI
Zonnebloemen, pompoenen, arrangementen en overnachtingen

Het hele jaar door organiseren wij arrangementen op maat voor jong en oud rondom
onze tuinderij.
Ook kunnen wij een aantrekkelijk programma
samenstellen voor uw bedrijfsfeestje, familiebijeenkomst of vriendenuitje.
U moet hierbij denken aan:
• Frisbeegolf, jeu de boule, darten
• Een sport en spelronde in onze creatieve
tuinkas
• Betonschilderen
• Pompoenen uithollen
• Schilderen tussen de zonnebloemen of de
pompoenen buiten of in de kas
• Vanuit ons bedrijf op weg met ﬁets, tandem
of nordic-walking stokken naar bijzondere
bedrijven of mooie plekjes in de buurt.
Uw groepsactiviteit kan gecombineerd worden met een barbecue of een diner in onze
tuinkas of in de sfeervolle pompoenenboet
in samenwerking met restaurant de Ooievaar.
6 Hotelkamers op het platteland met uniek
uitzicht op de Schoorlse duinen.
Nieuw en uniek in Nederland. Restinns zijn

In unserem Gartenbaubetrieb werden Saisonprodukte gezüchtet, viele Sorten Frühlingsblumen, Sonnenblumen, Pﬁngstrosen und Kürbisse.
Während des ganzen Jahres bieten wir unseren
Gästen ein attraktives Programm:
1
Frisbee-Golf, Jeu de boule, Dart-Spiele. 2 Eine
Runde Sport und Spiel quer durch unseren
Garten. 3 Kürbisse aushöhlen. 4 Malen zwischen
Blumen und Pﬂanzen. 5 Gemeinsam eine Fahrradtour nach anderen Gärten und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung machen. Dieses ist
auch mit Tandem und Nordic-Walking möglich.
Außerdem können wir auch ein Barbeque oder

comfortabele vrijstaande hotelkamers op het
platteland op het agrarisch bedrijf.
Openingstijden:
Verkoop van al onze producten het gehele jaar
door vanuit de kraam bij het bedrijf. Arrangementen en groepsactiviteiten op afspraak.
Elk jaar in het derde weekend van september
(In 2011 op 17 en 18 sept.) organiseren wij “Fair
de Marlequi ”. Een grote overdekte oogst en
pompoensfeermarkt.
Wij verwelkomen u graag op onze tuinderij!!
Adres:
Tuinderij de Marlequi - Fam Dekker
Trambaan 5a
1749 CZ Warmenhuizen
Tel: 0226-394538
Mobiel: 06-38916380
Mail: info@ marlequi.nl
Website: www.marlequi.nl
Website Restinn: www.restinn.nl

frisbeegolf

Op onze tuinderij worden seizoensproducten
geteeld zoals voorjaarsbloeiers, zonnebloemen, pioenrozen, en vele soorten en maten
pompoenen en kalebassen.

ein kulinarisches menü für Sie zubereiten. Auf
unserem Bauernhof bewirten wir auch 6 frei
stehende Hotelsuiten, sogenannte ‘Rest-Inns’
(neu und einmalig in Holland). Sie sind alle sehr
komfortabel eingerichtet und bieten eine wunderschöne Aussicht auf die Dünen von Schoorl.
Wir verkaufen unsere Produkte während des
ganzen Jahres von einem Verkaufsstand beim
Bauernhof. Gerne organisieren wir für Sie auf
Wunsch auch Sonderprogramme. Sie sind herzlich willkommen auf unserem Bauernhof.
Tel-Nr.: 0226-394538. Webseite: www.marlequi.nl
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DE LEPELAAR
Biologisch dynamisch akkerbouw en tuinbedrijf
Welkom in de bedrijfswinkel van de Lepelaar op ‘t Rijpje te Sint Maarten. De Lepelaar
is eigendom van Jan en Inge Schrijver en hun
opvolger Joris Kollewijn. Er werken zes vaste
medewerkers en gemiddeld tien scholieren.
De Lepelaar is in 1971 in Warmenhuizen gestart. In 2004 is het bedrijf verhuisd naar de
locatie op het Rijpje. Er is een aansluiting gezocht met de omgeving door een karakteristieke boerderij en een aparte schuur te bouwen, waarin ook de winkel een plaats heeft
gekregen. Het bedrijf inclusief de kassen ligt
op een kavel van 10 hectare. Verder zijn er nog
diverse andere locaties waar gewassen geteeld worden, zelfs op zandgrond in Bergen.
De totale grootte van het bedrijf is 44 ha.
Daarnaast wordt er intensief met Bram Borst,
een biologische veehouder uit Eenigenburg,
samengewerkt zodat van een echt gemengd
bedrijf gesproken kan worden.
Op het bedrijf worden de volgende gewassen
in de volle grond op natuurlijke wijze geteeld:

biologische groenten
Herzlich willkommen auf unserem Bauernhof
mit Verkaufsladen: De Lepelaar (Der Löffelreiher) in ‘t Rijpje’ in Sint Maarten. In unserem
Laden verkaufen wir u.a. viele unserer selbst
gezüchteten biologischen Gemüsesorten. De
Lepelaar wurde 1971 in Warmenhuizen gegründet, ist 2004 nach ’t Rijpje umgezogen und ist
jetzt, einschließlich Gewächshäuser, 10 Hektare
gross. Der charakteristische Bauernhof mits einer besonderen Scheune, worin sich der Laden
beﬁndet, schmiegt sich der Umgebung an. Auf
unserem Bauernhof werden verschiedene Gewächse auf eine vollkommen natürliche Weise

kool, tarwe, grasklaver, aardappels, wortelen,
rode bieten, stengelui, peterselie, snijselderij,
meirapen, snijbiet, andijvie, sperziebonen en
diverse bloemen.
In de kas behoren tomaten en komkommers
tot de hoofdteelten in het zomerseizoen. In
de winter wordt o.a. de meest milieu vriendelijke en gezonde groente winterpostelein
gekweekt. Voor de komende jaren zal er ook
meer aandacht komen voor vergeten groenten en streek gewassen.
In de winkel kunt u veel van de door ons
geteelde biologische groenten kopen, aangevuld met fruit, zuivel en brood. En in het
zomer en herfstseizoen onze bloemen. Als
consument kunt u ook een wekelijks abonnement nemen op een groente of fruit tas.
Openingstijden winkel:
Woensdag van 9.00 - 12.00 uur.
Vrijdag van 13.00 - 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 - 14.00 uur.
Adres:
Rijperweg 16A (“t Rijpje”)
1744HK St-Maarten.
Telefoon 0224-563535.
E-mail: de.lepelaar@planet.nl
Voor meer informatie zie onze website:
www.delepelaar.com

gezüchtet. Im Gewächshaus wachsen Tomaten
und Gurken: Hauptanbausaison ist im Sommer.
Im Winter wird das äusserst umweltfreundliche
und gesunde Gemüse Winterportulak angebaut.
Auch vergessene und gebietstypische Gemüse
sorten haben unsere Aufmerksamkeit.
Öffnungszeiten Laden:
Mittwoch 9.00-12.00 Uhr. Freitag 13.00-18.00 Uhr.
Samstag 9.00-14.00 Uhr.
Adresse: Rijperweg 16A, 1744 HK St-Maarten.
Telefon: 0224-563535.
Webseite: www.delepelaar.com

5

DE BOEREPLAATS
Eten + drinken + spelen + slapen = genieten bij De Boereplaats!

Omringd door akkers met kool schittert hun
‘Boereplaats’ met op de achtergrond de werkende Waarlandsmolen. Bed & Breakfast ‘De
Boereplaats’ is zo authentiek mogelijk en met
oog voor detail gebouwd in 2007. Een knipoog
naar vroeger, met alle luxe en gemakken van
nu. ‘De Boereplaats’ bestaat uit ‘de Hooiberg’
en ‘de Boet’.
‘De Hooiberg’ is een luxe privésuite waar men
op de 1ste verdieping romantisch kan vertoeven tussen het hooi. Op de begane grond
kijkt men vanuit de slaap/zitkamer door de
tuindeuren naar de rustieke landerijen die de
Schaapskuilpolder rijk is. ‘De Boet’ is het kloppend hart van de accommodatie, hier zijn twee
sfeervol ingerichte gastenkamers te vinden en
tevens een gezellige slaapzaal voor groepen.
Op de begane grond bevindt zich de knusse
huiskamer die gebruikt wordt voor het ontbijt,
diners, feestjes en zelfs vergaderingen. Alles
ademt hier luxe, ruimte en rust!
Toch is de Bed & Breakfast maar een klein gedeelte van de ervaring die men kan beleven op
het boerenerf van de familie Stoop. De keuken

In der ländlichen Umgebung von Harenkarspel
liegt das kleine Dorf Waarland. Dort beﬁndet
sich der typische Westfriesische Bauernhof , genannt “De Boereplaats” von Familie Stoop, umringt von kohlfeldern. De Boereplaats, der auch
Übernachtung mit Frühstück bietet, wurde im
Jahr 2007 mit viel Liebe für Details neu gebaut.
Der Bauernhof kombiniert die Gemütlichkeit
von früher mit dem Luxus und dem Komfort der
heutigen Zeit.
Die Küche von De Boereplaats bietet Ihnen Hochgenuss, vergleichbar mit Toprestaurants aus der

van ‘de Boereplaats’ is er eentje die zich kan
meten met toprestaurants uit de buurt. Samen
met kok Olaf zet gastvrouw Annet de meest
bijzondere diners op tafel. Geef ze de vrije
hand en laat u verrassen. Of bepaal zelf wat u
wilt eten. Houdt u het liever wat eenvoudiger?
Dan kunt u genieten van wat de pot schaft bij
de Stoopies.
In de lente van 2011 wordt er een ‘Hollands
spelletjes terrein’ gerealiseerd. Denk aan
klompskiën, kruiwagen estafette, buikschuiven en andere gekkigheid. Dus wilt u naast
eten, drinken en slapen ook nog even ontspannen en lachen met uw vrienden en familie? Informeer dan eens naar de arrangementen die
daarvoor beschikbaar zijn.
Samengevat kunt u dus bij ‘de Boereplaats’
een belevenis op maat krijgen. Kom snel eens
langs voor een ‘bakkie kofﬁe’ met wat lekkers.
De Boereplaats is vrijwel altijd geopend!
Voor meer info: www.deboereplaats.nl
Email: info@deboereplaats.nl
Of bel met Annet Stoop: 06 - 30370991

belevenis op maat

In de landelijke omgeving van Harenkarspel,
aan de rand van de Schaapskuilpolder, ligt
het dorpje Waarland. Hier kunt u de prachtige Westfriese stolpboerderij van Piet en
Annet Stoop vinden.

Gegend. Chefkoch Olaf und seine Frau Annet
werden Sie mit genüsslichen Diners verwöhnen.
Sie können bei Olaf bestellen, was Sie wollen,
aber Sie können sich auch von dem Haus-Menu
von Olaf überraschen lassen. Im Frühjahr 2011
können Sie auch an typisch holländischen Spielen teilnehmen, z.B. Skifahren mit Holzschuhen,
Staffellauf mit Schubkarren und vielen anderen
originellen Bauernspielen.
Auf De Boereplaats können Sie viel erleben!
Mehr Informationen: www.deboereplaats.nl
Email: info@deboereplaats.nl oder
Telefon: +31 (0)6-30370991.
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DE KNEPPELTUIN
Bij onze picknicktafels kunt u even uitrusten
Ons bedrijf is gevestigd aan de Dergmeerweg 30 te Warmenhuizen, vlak bij de rij
windmolens langs de provinciale weg N245
tussen Alkmaar en Schagen.
Moe geworden van het ﬁetsen?
Rust even uit op het terras van onze tuin en
geniet van het mooie uitzicht over de tuinen.
Een bezoek aan ons bedrijf?
Een leuk uitje voor het hele gezin.
Op ons bedrijf worden van begin mei tot eind
oktober aardbeien geteeld, ook is er een zelfpluktuin met diverse soorten kleinfruit en
vele soorten snijbloemen.
Aardbeien:
In de aardbeienwinkel verkopen we onze heerlijke, op milieuvriendelijke wijze geteelde,
aardbeien. Alles uit eigen tuin en elke dag
vers en rijp voor u geplukt!
Verkoop: van mei t/m okt.

zacht fruit
Müde vom Fahrradfahren?
Ruhen Sich dann etwas auf unserer Gartenterrasse aus und genießen Sie den Blick über unsere Gärten. Unser Betrieb beﬁndet sich: Dergmeerweg 30 in Warmenhuizen. Bei uns werden
von Anfang Mai bis Ende Oktober Erdbeeren
auf umweltfreundliche Art und weise. Ausserdem haben wir auch einen Garten, in dem man
selbst Kleinobst und Blumen pﬂücken kann. In
unserem Obstladen können Sie die frischen Erdbeeren auch kaufen. Alle Produkte sind frisch
geerntet. Verkauf: Mai bis Oktober.
Im Selbstpﬂück-Garten können Sie Johannisbee-

Zelfpluktuin:
In de zelfpluktuin kunnen vele soorten bessen, frambozen en bramen geplukt worden
(geen aardbeien!) of een mooi veldboeket.
Pluktijden: juli, aug, sept. Informatie vindt u
op www.zelffruitplukken.nl
Graag tot ziens… !
Openingstijden boerderijwinkel en pluktuin:
Dinsdag, woensdag, donderdag;
11.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag en zaterdag:
9.00 uur tot 17.00 uur
In september zijn er aangepaste openingstijden. Zie hiervoor onze website:
www.kneppeltuin.nl
Buiten de openingstijden van de winkel
verkopen we de aardbeien uit de aardbeienautomaat.
Wij zijn op zondag gesloten.
Ons adres is:
Dergmeerweg 30
1749VA Warmenhuizen
Tel: 0226-393872
e-mail: ruudbroersen@zonnet.nl

ren, auch Himbeeren und Brombeeren pﬂücken
(keine Erdbeeren) oder einen schönen Blumenstrauss nach Ihrem eigenen Geschmack zusammenstellen. Selbst pﬂücken ist von Juli bis einschließlich September möglich. Gerne begrüssen
wir Sie bei uns!
Öffnungszeiten Obstverkauf und SelbstpﬂückGarten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von
11.00 bis 17.00 Uhr. Freitag und Samstag von
9.00 bis 17.00 Uhr.
Sonntags haben wir Ruhetag.
Dergmeerweg 30, 1749 VA Warmenhuizen.

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Langs en nabij het tuinpad van Harenkarspel
Warmenhuizen:
Oude Ursulakerk, Dorpsstraat 93
In de westgevel van deze Middeleeuwse pseudobasiliek ziet u bakstenen van groot formaat:
‘kloostermoppen’. Deze dateren uit de 13e
eeuw. De kerk werd na de voltooiing in 1508
nog diverse malen uitgebreid. In de kerk zijn
gewelfschilderingen te zien (16e eeuw), een
Knipscheerorgel (1864), renaissance koorhek en
barokke kansel met houtsnijwerk. De Oude Ursula is in de zomermaanden elke dag geopend.
De dorpsstraat van Warmenhuizen is een karakteristiek lint, waar men moderne winkels naast
authentieke bouw vindt.
Eenigenburg:
Ruïne kasteel Nuwendoorn
In 1960 zijn de resten van dit kasteel uit de 13e
eeuw teruggevonden. Floris de Vijfde (12541296) heeft het gebouwd, als dwangburcht om
van hieruit de opstandige West-Friezen te bedwingen. Dat pakte positief uit.
Onder invloed van graaf Floris bewerkten boeren moerasland tot vruchtbaar gebied, groeide
de bevolking en bloeide de economie. De eerste
brug van Nuwendoorn geeft toegang tot de
voormalige voorburcht, de tweede brug leidt
naar het hart van het voormalig kasteel, met
waterput.
Kerkje Eenigenburg
Het kerkje anno 1792 is gebouwd op een terp
uit de 14e eeuw. In de kerk staat het enige
Nederlandse orgel uit 1876 van orgelbouwer
Schölgens. De preekstoel (1698), koorhek (1770)
en luidklok (1535) zijn andere historische bijzonderheden in dit kerkje.
Westfriese Omringdijk
Vanaf deze dijk met vele bochten heeft de ﬁetser een mooi uitzicht over de omgeving. De dijk
werd gesloten rond 1250 en functioneerde destijds als directe bescherming tegen de zee. Diverse dijkdoorbraken kwamen voor. Deze werden
hersteld door een rond stukje dijk om de oude
doorgebroken plek te bouwen. Het water dat
achterbleef ligt in de ronde ‘wielen’ van de dijk.

Museum Surmerhuizen
Daglonerhuisje
Een bezoek aan het oudste oorspronkelijke daglonerhuisje uit 1873 naast het museum brengt de
bezoeker helemaal in de sfeer van vroeger tijden.
De vrijwilligers van Museum Surmerhuizen hebben zich ingespannen om dit huisje te restaureren en een getrouwe weergave te geven van het
huiselijk leven aan het einde van de 19e eeuw.
De rondgang door de tuin, waar het ‘sekreet’ nog
slechts een pronkfunctie heeft, biedt een onveranderd uitzicht op de kerk van Eenigenburg, de
landerijen en de Westfriese dijk. Naast de vaste
collectie zijn er ook wisselende tentoonstellingen te bezichtigen.
Adres: Kerkweg 5, 1744 JD Eenigenburg.
Telefoon: 0226 - 393172
Geopend: van 1 mei tot en met 23 oktober, iedere zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Voor groepen
kan op afspraak een aparte rondleiding worden
georganiseerd.
Waarland:
Museum Molenhuijs en molen van Waarland
Een verrassend heden en verleden.
Bij de vaste expositie wordt u aan de hand van
twaalf panelen meegenomen door de tijd. Op
oude kaarten, foto’s, historische documenten
wordt uitgelegd hoe de strijd tegen het water
werd gewonnen: eerst met windmolens en later
met de stoomgemalen. De tentoonstelling laat
ook zien hoe Waarland het dorp is geworden zoals het nu is. Naast deze vaste collectie zijn er ook
wisselende exposities te bezichtigen en elk jaar
is er de genealogie van een Westfriese familie.
De poldermolen uit 1570 met het interieur uit
1853 kan ook bezichtigd worden. Tot 2008 is
deze binnenkruier door Agie Bakkum bewoond
geweest en veel van haar spullen zijn bewaard
gebleven.
Geopend vanaf begin mei. De bezoektijden zijn:
Elke zondag in mei t/m september van 14.00 tot
17.00 uur. In juli, augustus en september zijn wij
ook op de zaterdagen geopend op dezelfde tijd.
Adres: Hoebelaan 9a in Waarland.
Entree Molenhuijs en molen: € 2,- p.p.
Ook groepen zijn welkom.
Info: 0226-421729 en 0226-421600.

Restinn… ervaar een overnachting op het platteland met
grandioos uitzicht. Nu ook mogelijk bij de Marlequi in Warmenhuizen.

De tuinen van Harenkarspel zijn ondersteund door:

Bejo Zaden is een specialist in veredeling, productie en verkoop van groentezaden
voor de professionele teelt. Met haar unieke groenterassen staat Bejo aan de basis
van kwaliteitsgroenten voor de voedingsketen. Bejo-zaad vindt zijn weg naar meer
dan 100 landen via een netwerk van Bejo-ondernemingen en toegewijde distributeurs.
De hoofdvestiging bevindt zich in Warmenhuizen. Wereldwijd zijn er meer dan 950
mensen in dienst die garant staan voor het motto: “Bejo, een naam die staat voor
kwaliteit”.

Overnachtings mogelijkheden:
Restinn

internet: www.restinn.nl

VVV Kop van Noord-Holland
internet: www.kopvannoordholland.nl

www.tuinderskringharenkarspel.nl
Op www.tuinderskringharenkarspel.nl vindt u een uitgebreide routebeschrijving
die u kunt printen. Of vraag ernaar bij de deelnemende Tuinderskring bedrijven.

Vormgeving en realisatie: Graﬁloo en Innovalley

Vezet is een gerenommeerd producent van versgesneden, kwalitatief
hoogwaardige gebruiksklare groente. Ons assortiment omvat zo’n
160 verschillende groente- en fruitproducten, sommige ook van
biologische grondstoffen. Wij zijn een groeiend, modern familiebedrijf
dat retailers in binnen- en buitenland tot haar selecte klantenkring mag
rekenen. Productinnovatie, kwaliteitsverbetering en meedenken met
de klant zijn belangrijke uitgangspunten voor onze bedrijfsvoering.

