
Warmenhuizen, Sint Maarten, Tuitjenhorn, Dirkshorn, Waarland, Oudkarspel, Eenigenburg

Routebeschrijving op basis van fietsknooppunten 

 Fietstransferium Schoorldam (Rekeroogweg), 4, 4, , 4, via de Herenweg vanuit Sint Maarten, 
Wijzendweg, Rijperweg, Dorpsstraat van Tuitjenhorn, Sportlaan, , , richting  naar Waarland,  

via de Waarlandseweg naar Andries Dekkerweg, richting Vlindertuin Vlindorado aan de Smeetsweg, 
dan richting , dan na de grote brug naar rechts – Waardijk, , , Kasteelstraat in Oudkarspel, 

Westelijke Randweg, Warmerhuizerweg, Dergmeerweg, , dan richting dierenpark Van 
Blanckendaell in Tuitjenhorn, Delftweg, Veilingweg, via Kerkweg naar Enigenburg, richting 4,  
dan via Burchtweg (richting ‘t Huys van Nuwendore), Trambaan in Warmennuizen, Veilingweg, 

Molenaarweg, terug naar het Fietstransferium bij 4.
 

Tip: kijk voor meer informatie over de regio en overnachtingsmogelijkheden op www.visitschagen.nl

Tuinen achter de Duinen

Fietsroute 

De fietsroute ‘Tuinen achter de 
duinen’ is een goede gelegenheid 
om de bedrijven en het charmante 
platteland van gemeente Schagen 
te leren kennen. De route is 43 
kilometer en is prachtig om te fietsen. 
De iconische Westfriese Omringdijk, 
cultuurhistorie, nostalgische dorpjes, 
bijzondere plekken en gastvrije 
bedrijven zijn de rode draad van deze 
unieke fietsroute. Boeren, telers, 
winkels en andere ondernemers 
hebben vaak langs de weg een 
stalletje staan waar ze hun producten 

verkopen. De route begint en eindigt 
bij het fietstransferium in Schoorldam.
 
Dit gebied wordt ook wel ‘de tuinen 
achter de duinen’ genoemd, vanwege 
het aanbod van kwekers, agrarische 
bedrijven en de bloemenpracht. 
Tussen de kust en de stad Schagen 
liggen veel bollenvelden, die met 
name in het voorjaar zorgen voor 
prachtig gekleurde vergezichten.

De bedrijven langs de route zijn 
zeer divers in product en activiteit 

waardoor elk bedrijf op zich zeker 
een bezoek waard is. Zo kun je in de 
zomer volop genieten van aardbeien, 
zonnebloemen, pompoenen, 
ambachtelijke zuivel, biologische 
producten, exotische bloemen en 
tropische vlinders. Je kunt er gerust 
een dag voor uit trekken. Ook kun 
je bij de diverse tuinders bedrijven 
extra activiteiten voor jong en oud 
reserveren. Dit kun je doen via de 
website van de aanbieder. Veel 
fietsplezier gewenst! 

Over de route

Ga naar www.visitschagen.nl

43 km

https://www.visitschagen.nl/


Wesfriese Omringdijk 
Op nog geen 25 kilometer afstand van Am-
sterdam ligt de Westfriese Omringdijk, een 
wonder van menselijke hand. Ooit bescherm-
de deze dijk mens en dier tegen het zoute 
water. Nu slingert dit 126 kilometer lange mo-
nument door het Westfriese landschap langs 
polders, molens, VOC-stedean en stolpboer-
derijen, culturele verrassingen en heerlijke 
Westfriese streekproducten. 
 
De Lepelaar 
Een van Nederlands oudste biodynamische 
tuinbouwbedrijven. In de bedrijfswinkel kun 
je jaarrond terecht voor bio-groenten, brood, 
zuivel en bio-basisproducten. Ontdek de veel-
kleurigheid van de Noordhollandse bodem: 
winterpostelein, snijbiet, meiraapjes, gekleur-
de bietjes (rood, geel en choggia), wortelen, 
(nieuwe) aardappelen, verse kruiden en toma-
ten. In de zomermaanden is een bezoekje aan 
de kruiden- en bloementuin een aanrader.
Adres: Rijperweg 16a, Sint Maarten (‘t Rijpje). 
Meer informatie: www.delepelaar.com

Vlindertuin Vlindorado 
Beleef een rondreis door de tropen in één 
van de meest bijzondere vlindertuinen van 
Nederland, Vlindertuin Vlindorado, om de 
tropische vlinders, vogels en planten uit di-
verse werelddelen te bewonderen. Misschien 
zie je zelfs wel een vlinder geboren worden 
in de ‘poppenkast’. Op het terras kan je heer-
lijk genieten van een hapje en drankje met 
uitzicht op de prachtige tuin. Neem ook een 
kijkje in de bloemen- en plantenwinkel. Adres: 
Smeetsweg 12, Waarland. Meer informatie: 
www.vlindorado.nl 
 
Molen van Waarland 
De molen van Waarland is een opvallend ge-
bouw in de omgeving. Het is de ‘Hoebelaanmo-
len’ een rijksmonument. De achtkantige bin-
nenkruier heeft zowel de romp als de kap met 
riet gedekt. Adres: Hoebelaan 9, Waarland 
 
By Broersen 
Dit najaar ben jij voor streekproducten, deli-
catessen en cadeaus aan het juiste adres. Tot 
november zijn er nog dagelijks verse aard-

beien van eigen teelt verkrijgbaar. Naast de 
heerlijke jammen, sausen en soepen van onze 
eigen aardbeien en asperges kun je ook voor 
boerderijzuivel, boter, kaas en eieren en lokale 
seizoensgroentes by Broersen terecht. Stel 
zelf een heerlijke borrelplank samen of een 
cadeau met allerlei streekproducten voor een 
unieke boerenbeleving! Adres: Dergmeerweg 
30, Warmenhuizen. Zie onze website voor de 
openingstijden van de boerderijwinkel en de 
boerderijautomaat: www.bybroersen.nl

De Buitenplaats 
Biologische-dynamische zuivelboerderij 
waar ze heerlijk zelfgemaakt ijs verkopen 
in de winkel. Adres: Surmerhuizerweg 10 in 
Eenigenburg. Meer informatie:  
www.loeigoeiezuivel.nl/ 
 
Kerkje Eenigenburg 
Het kerkje is gebouwd op een terp uit de  
14e eeuw. Dit is door de bewoners van  
Eenigenburg uitgeroepen als geluksplek. 
Weten wat dit inhoudt? Lees het op het bord 
bij het kerkje. 
 
Museum Eenigenburg 
Een van de laatste arbeiderswoninkjes is 
gerestaureerd in de orginele staat van rond 
1870. In dit museum kun je zien hoe de  
mensen vroeger leefden. Adres: Kerkweg 5, 
Sint Maarten. 

‘t Huys te Nuwendore 
Het kasteel ‘t Huys te Nuwendore was een 
door Floris V gebouwde dwangburcht om de 
opstandige West-Friezen in toom te houden. 
Het kasteel is in de 13e eeuw gebouwd. Aan 
het einde van de 14e eeuw is het kasteel 
verwoest, waarschijnlijk ten gevolge van 
een dijkbreuk. De fundamenten zijn door 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 
1960 geconserveerd en er is een pad naar 
toe gemaakt. De ruïne ligt in een bocht van 
de Westfriese Zeedijk tussen Eenigenburg en 
Krabbendam aan de Burchtweg. Het terrein is 
te bezoeken en de toren te beklimmen.
 
Op het terrein van Bejo Zaden 
Achter het kantoor van Bejo Zaden aan de 
Trambaan, staan inspirerende kunstwerken bij 
het water. Adres: Trambaan 1, Warmenhuizen. 
 
Tuinderij de Marlequi 
Op de tuinderij worden seizoensproducten 
geteeld en verkocht zoals voorjaarsbloeiers, 
zonnenbloemen, pioenrozen, sierkool en vele 
soorten en maten pompoenen en kalebassen. 
Op het terrein staan zes vrijstaande hotelhuis-
jes (Restinn). Adres: Trambaan 5a, Warmen-
huizen. Meer informatie: www.marlequi.nl

Bezienswaardigheden langs de route

Ga naar www.visitschagen.nl

http://www.delepelaar.com
http://www.vlindorado.nl
http://www.bybroersen.nl
http://www.loeigoeiezuivel.nl/
http://marlequi.nl/


Natuurlijk, pompoensoep, dat is de klassieker. 

Maar wist je dat je met pompoen veel meer ver-

rukkelijke gerechten kunt maken? Hartige en zoe-

te lekkernijen: met de pompoen kun je alle kanten 

op. Je kunt eindeloos variëren en combineren met 

andere ingrediënten. Pompoen is bovendien ook 

nog eens ontzettend gezond. Het vruchtvlees be-

vat veel vezels (goed voor je darmen) en zit boor-

devol betacaroteen (goed voor je ogen en je huid). 

Maar bovenal: pompoen is gewoon lekker!

Recepten met asperges  
van By Broersen in warmenhuizen

Familiebedrijf Broersen heeft een boerderijwinkel 

waar heerlijke (seizoen)producten van het land te 

koop zijn. Dit najaar verkopen zij in de boerderijwinkel 

verschillende stamppot maaltijdpakketten. Dit zijn 

pakkettem met lokale ingrediënten voor 2 personen. 

De familie Broersen delen hun recepten graag: 

Ondernemers delen hun recepten 

De fietsroute heet niet voor niets Tuinen achter de Duinen. Enkele ondernemers delen 
hun geheime recepten. Inspiratie opgedaan? Breng een bezoekje aan hun bedrijf, sla in, 

en ga aan de slag in de keuken! Veel plezier gewenst.

Bij De Lepelaar zijn gratis receptkaarten verkrijgbaar 
bij de groenten van het seizoen. 

Wel eens winterpostelein gegeten? In de winter is dit een prachtige 

groene aanvulling op de maaltijd. De blaadjes zijn rijk aan vitamine 

c en bevatten waardevolle mineralen zoals clacium en ijzer. 

Winterpostelein groeit in de koude Nederlandse kasgrond en is dus 

super gezond en duurzaam.   

Proef de veelkleurigheid van de Noordhollandse bodem

Onze favoriete recepten zijn:
→ pompoensoep
→ pompoencake
→ pompoenlasagne
→ pompoenparten uit de oven

Ga naar www.visitschagen.nl

GRATIS kopje koffie
bij een (betaald) bezoek 

aan Vlindertuin Vlindorado! 

Voor een uitje naar de 

Tropen hoef je niet ver. 

Kom genieten van de 

prachtig gekleurde vlinders 

en exotische planten in 

Vlindertuin Vlindorado.

Recepten met pompoen van De Marlequi in Warmenhuizen

http://marlequi.nl/de-tuinderij/g-pompoenen/
http://marlequi.nl/recept-pompoensoep/
http://marlequi.nl/recept-pompoencake/
http://marlequi.nl/recept-pompoenlasagne/
http://marlequi.nl/recept-pompoenparten-uit-de-oven/
http://marlequi.nl/de-tuinderij/g-pompoenen/
https://bybroersen.nl/recepten-overzicht/
http://marlequi.nl/de-tuinderij/g-pompoenen/
https://www.delepelaar.com/winkel
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