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Fietsroute 33. Noord-Holland

tussen Haarlem, Halfweg en Hoofddorp
45, 34 of 31 km
3, 2.30 of 2.30 uur
Polder, bos, stad

Noord-Holland
45, 34 of 31 km
3, 2.30 of 2.30
uur
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Polder, bos, stad

Onder de rook van Schiphol, Haarlem en Amsterdam
liggen drie totaal verschillende boerderijwinkels. Da’s
interessant, dacht ik, maar kun je er ook leuk fietsen?
Het antwoord is ja, alhoewel stiltezoekers toch beter
een rustiger gebied kunnen kiezen. Onderweg van Vrij
Waterland naar de Fruittuin van West slinger je aangenaam langs het Spaarne en door de bossen van Spaarnwoude. Van de Fruittuin naar de Boterbloem doorkruis
je de Tuinen van West, een verrassend poldergebied
met veel riet, stroken bos en weidse weilanden.

w ran d
vou

Het hedendaagse gezondheidsadvies luidt: véél
groenten en fruit eten. Aan
die richtlijn voldoet deze
fietsroute voor honderd
procent. Gelukkig komt de
vleesliefhebber ook aan zijn/
haar trekken, want tussen
Haarlem en Spaarnwoude ligt
boerderij de Koningshoeve,
waar biologisch vlees van gespierde, lichtbruine Limousinkoeien verkocht wordt. Er is
geen winkel, maar bestellen
kan wel, of de boer/boerin
bellen als je er bent. Trek

voor de drie boerderijwinkels
voldoende tijd uit, want er
is veel te zien en te koop.
Eigenlijk is de hoofdactiviteit
van Vrij Waterland een vrije
school, waar landbouw in
het lespakket zit. De Fruittuin van West heeft een
open winkel, een hartstikke
leuk tuincafé en een grote
zelfpluktuin. De Boterbloem heeft fruit, groenten,
zelfplukbloemen en ook een
café. Zowel bij de Fruittuin
als bij de Boterbloem horen
de kippen bij de inventaris.
Links: Lekker
fietspad langs de
Meerwijkplas in
de buitenwijken
van Haarlem.
Onder: Ergens in
de Vereenigde
Binnenpolder,
tussen Haarlem
en Spaarnwoude.

Naar de idyllische vrije
school met onderwijstuin Vrij Waterland, de
Zelfpluk-Fruittuin van
West en zorgboerderij
De Boterbloem

Vrij Waterland,
Fruittuin van West
& Boterbloem

open

Praktische informatie
Start-/eindpunt: • Route 1, 2 en 3: knp 91, Kerkweg 32,
Spaarnwoude.
Parkeren: • Route 1, 2 en 3: P Kerkweg 32, Spaarnwoude.
Of route 1 en 3: P Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48.
Let op: voor navigatiesysteem: huisnr. 12, dan Tom Schreursweg volgen. Volg daarna de routebeschrijving bij punt A
(route 1 en 3), vanaf ‘Fruittuin RA verlaten’.
Knooppuntennetwerk: Het fietsknooppuntennetwerk laat
hier en daar wel iets te wensen over. Bij twijfel geldt: rechtdoor. Het kan geen kwaad een goede fietskaart te kopen.
Kaart: ANWB Fietskaart 13, 1:50.000, Noord-Holland zuid.
Biologische adressen: • Vrij Waterland, Noordschalkwijkerweg 127, Haarlem, (023) 533 82 34; www.vrijwaterland.nl.
De ingang is aan de Belgiëlaan. Boerderijwinkel open: do-vr
9-16 uur (behalve in de herfst- kerst- en voorjaarsvakanties).
• Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48, Amsterdam,
(06) 12 32 23 96; www.fruittuinvanwest.nl. Boerderijwinkel/
pluktuin open: di-vr 9-18 uur; za-zo 9.30-17 uur.
• De Boterbloem, Lutkemeerweg 262, Amsterdam,
(020) 610 08 21 of (06) 13 75 29 88;
www.deboterbloemamsterdam.nl. Boerderijwinkel open:
ma, wo-za 9-18 uur; zo 13-17 uur (dinsdag gesloten).
• De Koningshoeve, Kerkweg 33, Spaarnwoude, (06) 46 15 86
04 (Gertjan); (06) 50 64 70 48 (Saskia);
www.koningshoevebv.nl/. Zaterdagochtend tot 12 uur is er
altijd iemand aanwezig; en op afspraak.
Horeca, biologisch: • Fruittuin van West en De Boterbloem,
zie boven.
Horeca, niet-biologisch: In dit drukke gebied is gek genoeg
nauwelijks horeca op de route. • Bij Van Assema, Penningsveer 5, Haarlemmerliede, (023) 531 09 71;
www.bijvanassema.nl. Tevens jachthaven. Open: wo-do 11-18
uur; vr-zo 11-19 uur. Met (niet-biologische) omfietsappeltaart
(volgens het Haarlems Dagblad), huisgemaakt, elke dag vers
gebakken. ‘We krijgen boze gezichten als de taart op is’, aldus
de eigenaresse.
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– 29 – 26 – 27 (zie A, Fruittuin van West en Boterbloem) – 44 – 27 – 51 – 50 – 88 – 53 – 74 – 89 (zie
B, Vrij Waterland) – 85 – 90 – 23 – 24 – 31 – 32 – P
knp 91.
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A (route 1 en 3): Bij 1e
knooppuntbord ‘27’ RA (niet
LA zoals aangegeven) en bij
2e bord, bij stoplichten, weg
oversteken en LA richting knp
75, maar meteen daarna knp
44 volgen (nieuw knooppunt).
Waar de route naar knp 44
voor de 2e keer RA slaat, RD
en enkele meters verderop LA
richting Tuinen van West, Tom
Schreursweg in, doorrijden tot
de Fruittuin (links).
Fruittuin RA verlaten, 1e weg
LA en direct RA, fietspad,
richting Volkstuinpark De Eendracht. Einde weg RA (richting
Polderheuvel), brug over en LA
Osdorperweg, vervolgens 1e
weg RA Lutkemeerweg en naar
De Boterbloem (rechts, bordje
slecht zichtbaar). Daarna weg
vervolgen, voorr.weg oversteken en einde weg RA, naar
knp 44, fietspad op dijk.

A (route 2): Bij 1e knooppuntbord ‘27’ RA (niet LA zoals
aangegeven) en bij 2e bord,
bij stoplichten, weg oversteken
en knp 51 volgen.

Routebeschrijving

Route 3, 31 km, ca. 2,5 uur: P knp 91 – 12 – 30
– 29 – 26 – 27 (zie A, Fruittuin van West en Boterbloem) – 44 – 27 – 51 – 50 – 87 – 33 – 32 – P knp
91.

Fruittuin van West

Boterbloem

75
41

B: Voor Vrij Waterland: bij knp
89 RA, Belgiëlaan in en na ca.
10 meter RA.
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Het landschap en de route
Dat er zo veel mooie natuur is in dit
dichtbevolkte gebied, is verrassend. De
route begint bij knooppunt 91, tussen
weilanden, sloten en wuivend riet. Riet is
trouwens de hele route alomtegenwoordig als omlijsting van al het water, dat
hier stroomt. Niet overal staat het vee in
de wei, maar bij de biologische boerderij
De Koningshoeve bij Spaarndam is het
heel normaal dat de schapen en de kudde Limousins – met de trotse stier in het
midden – in de wei staan. Al snel volgen
de heerlijke fietspaden van recreatiegebied Spaarnwoude, waar stukken bos,
weilanden, meertjes en sloten elkaar
afwisselen. Bij het Kusje kunnen ruzies
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worden bijgelegd, liefdesverklaringen
afgelegd, huwelijksaanzoeken gedaan, of
simpelweg klein leed worden verholpen
met een kusje op een geblutste kinderknie.
Gelukkig is het maar een paar kilometer
van Spaarnwoude via Halfweg naar de
Fruittuin van West, want Halfweg vertegenwoordigt beslist niet het mooiste dat
Nederland te bieden heeft. In de groene
oase van de Tuinen van West, zoals de
vier polders met nieuwe natuur tussen
Halfweg, Osdorp en Amsterdam heten,
fluiten de vogels en zoeven de banden
over het asfalt. Onderweg van de Fruittuin van West naar Zorgboerderij De

aterVrij W

Boterbloem (die een kwartiertje verderop
ligt) kom je langs Villa H2O, een joekel
van een modern houten huis met uitzicht
over de natte natuur. Helaas loopt de
snelste route naar de Onderwijstuin Vrij
Waterland via kaarsrechte wegen langs
de startbanen van Schiphol en zo zit er
niets anders op dan opnieuw via Halfweg te gaan. Dat blijkt geen straf, want
daarna is het weer lekker trappen langs
de Meerwijk- en de Molenplas. De laatste kilometers gaan langs het Spaarne
dwars door mooi Haarlem, door een saai
industriegebiedje, en tenslotte door het
boerenland.

Links: Molen bij Spaarndam.
Midden: Kusje in Spaarnwoude.
Rechts: De Limousins van de
Koningshoeve.

land

Onderwijstuin Vrij Waterland
Tuinvrouw Francis Verhagen hielp jaren geleden
op de vrije school Vrij Waterland – waar landbouw
onderdeel is van het lespakket – als ouder mee in de
onderwijstuin. De groenten, de bloemen en het fruit
worden biologisch-dynamisch geteeld, volgens de principes
van de Oostenrijker Rudolf Steiner. Hij was de grondlegger
van de antroposofie en de biologisch-dynamische landbouw.
‘Ik raakte geboeid door het telen van groenten en alles wat
daarbij komt kijken, en volgde een opleiding in de biologischdynamische landbouw op de Kraaybeekerhof in Driebergen.
De opbrengst van de boerderijwinkel zorgt ervoor dat de
onderwijstuin in stand kan blijven’, legt Francis uit. ‘Dit is
de enige school met 2 hectaren tuin, een glazen kas en drie
boogkassen.’
De tuin is een idylle midden in een woonwijk. ‘De bijenkorven
zijn van roggestro en leem, net als vroeger. De hoogte van het
afdakje ten opzichte van de drie korven is belangrijk, want als
de aanvlieghoogte niet goed is, gaan de bijen er niet in. De
bijen zijn alleen voor de bestuiving, er wordt geen honing geoogst. We telen een breed assortiment groenten en fruit, dat
is leerzaam. De tomaten doen het hier erg goed. Het is niet
het tomatenras dat de smaak zo goed maakt, maar de bodem
waarin de planten groeien. De smaak is naar de grond en
naar hoe je die behandelt. Deze veengrond wordt al 25 jaar
biolodisch-dynamisch bewerkt. Als je het woord ‘plantaardig’
letterlijk neemt, betekent het dat je de bodem aardiger moet
maken voor de plant. Onze bodem zit boordevol organismen.
In de reguliere landbouw is het leven uit de grond verdwenen,
de boden kan daar niet meer ademen. Ik geniet het meeste
van schoffelen en planten wieden. De bodem ademt zuurstof
en koolstof uit, die de plant nodig heeft. De plant doet het
juist andersom, die geeft zuurstof aan de bodem.’
Dat het met de bodem hier wel goed zit is overduidelijk: ik
heb nog nergens zulke gigantische hoeveelheden knoerten
van bramen aan een rijtje struiken gezien. Jammer dat ze nog
nét niet rijp zijn.

Van boven naar onder: bramen,
courgettebloemen, bloementuin, bijenkorven en
appels.

De Boterbloem
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Trijntje Hoogendam was 39 toen ze bedacht dat ze boerin wilde worden en het familiebedrijf wilde voortzetten. Trijntje vertelt: ‘Familie en vrienden zeiden: Je weet toch niets van het
telen van groenten en fruit af. Maar ik zette door. Mijn vader,
die vroeg is overleden, was aanvankelijk blij met het bestrijdingsmiddel DDT, maar later zei hij: Dat kan toch niet goed
zijn, en toen heeft hij het gebruik ervan drastisch beperkt.
Dat is me altijd bijgebleven. Daarom heb ik de opleiding voor
biologisch-dynamische landbouw op de Kraaybeekerhof gedaan. Ik heb daar zóveel geleerd. Voor mijn verjaardag kreeg
ik een tractortje, zo’n open trekkertje met een éénschaarwentelploeg en toen ben ik begonnen, in 1996. Mijn motto
is: op verantwoorde wijze produceren en een mooie omgeving voor mens, dier en plant creëren.’ Dat is blijkbaar prima
gelukt, want de Boterbloem is geliefd bij een grote schare
klanten, vrijwilligers en donateurs. ‘Toen we in 2008 te horen
kregen dat de Boterbloem in 2009 moest verdwijnen omdat
hier een bedrijventerrein gepland was, heb ik een actiecomité
opgericht en toen merkte ik hoeveel mensen bereid waren om
zich voor ons in te zetten. Dat was geweldig. Die plannen zijn
voorlopig van de baan.’
Saai is het nooit bij de Boterbloem. Je kunt er wat drinken en
eten, en er zijn een zelfpluk-bloementuin en een monumentale boomgaard waar je appels kunt rapen. ‘Elk jaar organiseert Slow Food een kapucijnerfeest. Mensen oogsten hun
kapucijners zelf en maken er bijvoorbeeld hummus van. We
organiseren ook een aardappelrooidag. We telen Frieslanders
en rooien die met de hand’, legt Trijntje uit. In de winkel ligt
de oogst van de dag te pronken: aardappelen, sperziebonen,
courgettes, knoflook en pompoen. ‘We kopen ook in bij collega-boeren en de biologische groothandel, van eigen honing
en Bastiaansen-kaas tot rundvlees van de Eilandstal.’ In mijn
fietstas stop ik verse knoflook, kapucijners en olijfolie. Toch
eens proberen, die kapucijner-hummus. Ik scoor tevens een
noten-rozijnenbrood en pittige kaas. Fietsen maakt hongerig.
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Van boven naar
onder: Het gezellige tuincafé. Wat
kan er vandaag
geplukt worden.
De hennen en
de kuikens in
de schaduw op
het terrras. Het
assortiment van
de winkel is veel
groter dan wat er
op de foto staat:
je kunt er alle
dagelijkse boodschappen doen.

Colofon

In opdracht van Bionext 		
Noes Lautier, www.noeslautier.nl

De knoflook hangt te
drogen in de schuur.
De winkel en kapucijners op het land
(foto’s Ruud Ackers,
Bionext).
Bietjes voor gezond
sap.
De fietstassen zijn
vol en de winkel is
een stukje leger. We
hebben geen spijt
van al onze inkopen.

Fruittuin van West
Lisan en Wil Sturkenboom hadden een visie en een droom:
een fijne plek creëren waar meerdere bedrijfstakken bij elkaar
komen. Waar mensen elkaar ontmoeten, hun biologische
inkopen doen, neerstrijken in het café, naar muziek luisteren
of hun eigen fruit plukken. De droom is gerealiseerd, althans
het begin, want de Fruittuin is een dynamisch proces. Lisan
vertelt: ‘We wilden de consument erbij betrekken en dat is
gelukt. Zelfpluktuinen zijn populair. We gaan behalve fruit ook
witlof en shiitakes kweken. De tuin bestaat pas sinds 2014. Ik
kom uit het onderwijs en heb daar levenservaring uit meegenomen. Die komt goed van pas in de omgang met klanten en
medewerkers. Wil is een fruittelerszoon, die doet het fruit.’
Het is een prachtige dinsdag in augustus en het is gezellig
druk in de tuin en op het terras. De blauwe bessen, aalbessen, frambozen en zwarte bessen zijn rijp. Voor de kiwibessen, de super-kersen en de Japanse wijnbes is het niet de
juiste tijd. ‘Je moet de site in de gaten houden, daarop publiceren we wat er geplukt kan worden. Als je er vroeg bij bent,
heb je de eerste keus’, legt Lisan uit. ‘Bij de ingang hebben
we vierkante rekjes waar je kartonnen doosjes in kunt zetten
voor je oogst. Je kunt hier elke dag eieren rapen. De hennen
leggen hun eieren overal, dus je moet wel even zoeken. Dat is
juist leuk, want dan leer je het terrein kennen.’
In de winkel scoren Giel en ik een fles Spaanse Flos de Pinoso,
vanwege de mooie naam. Rode wijn komt immers altijd wel
van pas. Mijn handen plakken van de zwarte en blauwe bessen. Zelf plukken is tijdrovend, geen wonder dat bessen in de
winkel zo duur zijn. We strijken neer in het tuincafé. ‘Kijk nou’,
zegt Giel, ‘ze hebben hier bier van Brouwerij het IJ. Wil jij een
Natte, een Zatte of een Columbus? Ze zijn allemaal lekker.’
Het leven is goed, vooral in deze tuin.

Ontwerp: Yvonne du Pon, Bionext
Fotografie: Robert Eckhardt, Noes Lautier en Giel Tange
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