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Bergen, Schoorl
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Sint Maarten

Noord-Holland
27 of 39 km
2 of 3 uur
Duinen, polder

open
De route naar het ruimbemeten Fietstransferium bij
Schoorldam zou iets beter bewegwijzerd kunnen worden,
maar het transferium zelf ligt prima, op een steenworp
afstand van het gezellige Schoorl. De score aan heerlijk
biologisch eten is op dit veertig kilometer lange rondje
hoog. Drie boerderijwinkels met ruime openingstijden,
eentje die het qua winkeltijden wat rustiger aan doet, plus
een slagerij van De Groene Weg en een camping met een
zuivelhuisje. Wat wil een mens nog meer op de grens van
duin, bos en polder. O ja, wat ik nog vergeet: zat leuke
horeca onderweg, vooral op het eerste deel.
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Onderweg kom je
maar liefst vier
boerderijwinkels tegen. Allemaal
verkopen ze groente, maar
daarmee houdt de vergelijking wel op. De Lepelaar is
ruim, met een groot en divers
assortiment, waaronder
kruidenplantjes (de Zwitserse
munt gedijt prima in je eigen
tuin). Kardeis is echter nóg
groter. Daar zijn brood en
koekjes uit de eigen bakkerij
en houten speelgoed favoriet.
Van Assem houdt het klein
met voornamelijk groente,
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evenals de Noorderhoeve
die ook kaas en vlees van de
eigen boerderij verkoopt.
Midden in het centrum van
Schoorl passeer je De Groene
Weg Slager Wim Meeusen, die
zijn worst en vlees aantrekkelijk heeft uitgestald.
Wie niet genoeg heeft aan
één dag Schoorl, heeft keuze
uit twee biologische boerderijen die tevens een kampeerterrein hebben: de Buitenplaats bij Eenigenburg, en
de Noorderhoeve bij Schoorl.
Rust is verzekerd, en lekker
biologisch eten uit de winkel.

Praktische informatie
Start/eindpunt: P Fietstransferium Schoorldam.
Parkeren: P Fietstransferium Schoorldam, Rekerkoogweg
(grote P, gratis), in sommige navigatiesystemen niet te vinden. In Schoorldam 2e weg RA, Westfriesedijk, en 1e weg LA,
doorrijden tot P Fietstransferium.
Naar de route: Fietstransferium RA verlaten en bordjes
knp 44 volgen
Toeristische info: • Natuurgebied Schoorlse Duinen,
staatsbosbeheer.nl.
Knooppuntennetwerk: De route is prima bewegwijzerd.
Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 12 Noord-Holland
noord/Texel.
Biologische adressen: • De Groene Weg Slager Wim
Meeusen, Heereweg 5, Schoorl, www.degroeneweg.nl.
Open di-vr 7.30-18 uur; za 7.30-17 uur.
• De Lepelaar, Rijperweg 16A (’t Rijpje), St-Maarten,
delepelaar.com. Open: wo-vr 9-18 uur; za 9-16 uur.
• Biologische zorgbakkerij Kardeis-Scorlewald,
Valkenlaan 14, Schoorl, kardeis.nl. Open: ma-vr 9-17 uur;
za 10-15 uur.
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• Biologische boerderij Van Assem, Teugelaan 1, Schoorl,
T: (072) 509 26 50. Open: ma/di/wo/vr 8.30-18 uur;
do 8.30-11 uur. Biologische markt Heiloo, do 13-17 uur;
biomarkt Alkmaar za 8-17 uur.
• Biologische zorgboerderij en boerderijcamping De
Noorderhoeve, Duinweg 125, Schoorl, noorderhoeve.nl.
Boerderijwinkel open: ma-vr 14-17 uur; za 10-13 uur.
Mini-camping open: ca. 27/4-15/9, T: (072) 509 17 38.
Jaarlijks begin juli landgoedfair, van 10-16 uur, zie
www.landgoedfair.nl voor de datum.
• Boerderijcamping De Buitenplaats, Surmerhuizerweg 10,
Eenigenburg, loeigoeiezuivel.nl. Camping met trekkershut.
• De Groene Weg Slagerij Wim Meeusen, Heereweg 5,
Schoorl, degroeneweg.nl/schoorl.
Horeca, biologisch: • Kardeis-Scorlewald, zie boven.
Horeca, niet-biologisch: Voldoende horeca: in Bergen,
Schoorl, Warmenhuizen en Tuitjenhorn.
Aanrader: bij knp 47, Bosbuffet de Berenkuil,
T: (072) 509 18 92, deberenkuilschoorl.nl.
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Route 1, ca. 39 km: P Fietstransferium – 44
– 45 – richting 48 (Groene Weg Slager) –
zie A (Scorlewald, Van Assem, Noorderhoeve) – 48 – 47 – 21 – 73 – 40 – 80 – 32 – 43
– richting 50, zie B (Lepelaar, Buitenplaats)
– 41 – 44 – richting 74 en naar P.
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Route 2, ca. 27 km: P Fietstransferium –
44 – 45 – richting 48 (Groene Weg Slager)
– zie A (Scorlewald, Van Assem, Noorderhoeve) – 48 – 47 – 21 – 73 – 40 – 80 – 32 –
41 – richting 74, zie C (Buitenplaats) – 41
– 44 – richting 74 en naar P.

Groene Weg
47

A
B

Scorlewald

Van Assem

A: Op knp 45 richting knp 48 en naar Groene
Weg Slager (iets voorbij Ekoplaza, aan de linker
hand).
Daarna bordjes knp 48 volgen (vóór kerkje LA)
tot boerderijwinkel Kardeis en bij Kardeis weg RA
volgen (na bezoek Kardeis terrein LA verlaten) en
vervolgens 1e weg LA ri Bergen (knp 48 gaat hier
RD).
Tweede weg RA (bij Buitenbergen), Teugelaan.
Van Assem ligt einde straat rechts. Bij voorr.weg
LA Duinweg (de Noorderhoeve ligt iets verderop
links). In bocht naar links fietspad op en naar knp
48.
B: Voorbij De Lepelaar niet LA ri knp 50, maar
RD richting Warmenhuizen, Veilingweg.
Even verderop bij Blankendaal RA, bordjes knp 41
volgen, Kerkweg.
Eerste straat RA Eenigenburg in en heen-en-weer
naar De Buitenplaats. Vervolgens door naar knp
41.
C: Korte route, naar De Buitenplaats: op knp 41
LA en 1e weg LA, Eenigenburg in en heen-enweer naar De Buitenplaats. Daarna terug naar
knp 41.
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Het landschap
Rond Schoorl is het heerlijk afwisselend
fietsen. De overgangen van de frisgroene polders naar de beboste duinen zijn
abrupt en dat maakt het fietsen wel zo
leuk. Schoorl is een gezellig, kleinschalig
plaatsje. Dan volgen de slingerende,
autoluwe wegen door de polder en
vervolgens dienen de duinen zich aan.
Nou ja, duinen, daar is – behalve dat je
heuvelop en heuvelaf fietst – aanvankelijk weinig van te merken of te zien,
want je rijdt op een breed fietspad van
betonplaten door een heerlijk geurend
bos.
Midden in dat bos, bij knooppunt 47,

w ran d
vou

ligt Bosbuffet de Berenkuil, waar je
heerlijk kunt zitten, zowel binnen als
buiten. Daarna beland je in de duinen,
op een mooi schelpenfietspad met weids
uitzicht. In mei geeft de knalgele brem
een vrolijke kleur aan de bruine en gele
pasteltinten van de omgeving. Dan is
het gedaan met de beschutting van
het bos en heeft de wind vrij spel op
de dijken in de polder. Niet altijd fiets
je óp de dijk en dat scheelt in de wind,
zoals op het kaarsrechte fietspad tussen
Burervlotbrug en Burgerbrug. Maar mét
of zónder wind, de majestueuze Westfriese Omringdijk slingert zó mooi door

het landschap, dat je die vast niet wilt
inruilen voor een fietspad onderaan de
dijk, mocht dat er zijn. Kortom, deze
fietsroute is nergens saai en toont het
ene mooie uitzicht na het andere.

Links: Bosbuffet de Berenkuil.
Midden: Op de Westfriese Omringdijk, tussen knp 41 en 44.
Rechts: Korenmolen De Kijkduin
in Schoorl.

De Groene Weg Slager Wim Meeusen
Voordat Wim Meeusen zijn pand aan de Heereweg in Schoorl
opende, zat hij met zijn slagerij in de Ekoplaza, een paar winkels verderop. Geen slechte plek, maar een eigen winkel geeft
toch veel meer mogelijkheden, alleen al vanwege de grotere
ruimte. ‘We lopen elkaar achter de toonbank niet in de weg’,
zegt Wim. ‘Op zaterdag staan we hier vaak met 5 mensen.’
Het vlees ligt aantrekkelijk uitgestald in de grote, zonovergoten winkel en op de toonbank liggen droge worstjes, heerlijke
broodjes van de biobakker in Schagen en kleine flesjes biologisch sap van De Schulp. ‘Fietsers picknicken vaak liever in de
natuur in plaats van iets te bestellen op een terras. Dan kopen
ze een paar belegde broodjes bij ons’, legt Wim uit.
Als jongetje van zes wist Wim al dat hij slager wilde worden.
‘Ik mocht toen in de slagerij van mijn neven werken. Na
school ben ik direct aan de slagersopleiding begonnen. Zes
jaar lang ging ik twee dagen per week naar school, de overige
dagen werkte ik in een slagerij. We leerden alles, tot en met
uitbenen aan toe. Tegenwoordig stelt de opleiding niet zo veel
meer voor. Je kunt modules kiezen en hoeft dus niet meer alles te leren. Heel jammer.’
Wim verkoopt biologische producten omdat hij het belangrijk
vindt hoe wij met beesten omgaan. Bovendien vindt hij dat

het eten zo puur mogelijk moet zijn, dus géén smaakverbeteraars of kleurstoffen. ‘Onze vleeswaren kopen we in bij Daily
Harmony, maar we grillen zelf rosbief, fricandeau en gehaktballen en zo’, zegt Wim. ‘Sommige klanten kopen tussendoor
vlees in de supermarkt. Als ze dan weer hier zijn zeggen ze
vaak Ik ben even vreemdgegaan, maar het vlees hier is toch
veel lekkerder.’
Op een schoolbord staat met krijt geschreven van welke
biologische boer het vlees komt. Zo is het kalfsvlees deze
week van de Eko Fields uit Wekerom. ‘De Groene Weg heeft
met zo’n 150 boeren afspraken gemaakt voor de levering van
slachtrijpe dieren. Dus mijn vlees komt telkens van een andere boer, maar ik weet altijd van welke. Klanten waarderen
het dat ze kunnen zien waar de dieren zijn opgegroeid.’
Op de vraag wat het lekkerste stukje vlees is antwoordt Wim:
‘Dat is heel persoonlijk. Maar
ik houd het meeste van
rundvlees met een randje vet eraan, zoals côte
de boeuf of een rib eye.
Dan blijft het vlees lekker
mals als je het braadt.’
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‘Er lopen hier twaalf mooie mannen rond, die kun je
beter op de foto zetten dan mij’, zegt eigenaar Jan
Schrijver lachend. Op De Lepelaar werken inderdaad veel scholieren. Jan en zijn vrouw Inge behoren tot de pioniers van de biologisch-dynamische landbouw in
Nederland. Het draait allemaal om de kringloop van voedingstoffen en mest, en om het bodemleven, dat cruciaal is
voor een vruchtbare bodem. ‘Weinigen beseffen dat de microorganismen in de bodem voor gezonde, smaakvolle en stevige
gewassen zorgen’, legt Jan uit. Samen met journalist John van
der Rest heef hij daar een toegankelijk boek over geschreven: Op weg naar een fijnzinnige landbouw. Behalve de vele

De winkel, de zes meter brede
bloemenranden tussen de akkers, een scholier oogst wortelen
en insecten houden van onbespoten bloemen (alle foto’s De
Lepelaar).

hectaren puike groenten en de winkel waar je met
gemak alle wekelijkse boodschappen kunt doen, heeft
De Lepelaar nog meer bijzonderheden. ‘Een paar jaar
geleden hebben we zes meter brede bloemenranden
ingezaaid langs de akkers. Daar komen veel insecten op af
en zo hebben we de natuurlijke bestrijders van – bijvoorbeeld
– luizen vanzelf bij de hand. Bovendien hebben we een paar
bijenvolken die voor de bestuiving van de gewassen zorgen’,
zegt Inge. ‘Let wel op met die Zwitserse muntplantjes die in
je winkelmandje liggen. Het is heerlijk spul, maar het woekert
je hele tuin door. Je kunt de plantjes het beste in een grote
bloempot planten, dan blijft de munt op zijn plek.’
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De bijzondere
winkel van zorgboerderij Kardeis.

Boerderijwinkel Van Assem

Kardeis - Scorlewald
Kardeis is onderdeel van zorginstelling Scorlewald, waar
mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken.
Het biologisch-dynamische brood en de taarten in de winkel
en de lunchroom worden gebakken in de werkplaatsen van
Scorlewald. Maar ook het houten speelgoed, de muziekinstrumenten, het textiel en de keramiek en de sieraden komen uit
de werkplaatsen. De winkel en de lunchroom zijn groot en
licht, dus ook als het geen terrassenweer is, kun je er relaxt
van koffie mét genieten, inclusief uitzicht op de fikse bossen
die de Schoorlse Duinen bedekken. Bedenk wel dat er nog
meer boerderijwinkels volgen, voordat je je slag slaat in het
uitgebreide assortiment groente, fruit en lekkernijen die de
schappen van Kardeis vullen.
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De kleine boerderijwinkel van Nel en
Kees van Assem staat in een rustige
straat van Aagtdorp. ‘Als ik thuis ben, is
de winkel open’, zegt Nel, ‘want waarom
zou ik dichtgaan als ik er toch ben? Ik
vind het contact met mijn klanten het leukste van ons bedrijf.’
Er wordt zo divers mogelijk geteeld om zo min mogelijk in
te hoeven kopen bij de groothandel. ‘Alles wat hier verkocht
wordt, komt direct van het land. Onze klanten zijn gek op de
veldsla en de winter- en zomerpostelein. O ja, en op de aardbeien en onze vlezige sperziebonen. Maar ja, wat is er nou
niet lekker? De mensen komen ook voor onze tuinbonen en
cherrytomaatjes. Straks, in de winter, zijn er weer krakendverse spruiten en boerenkool.’ Wat niet verkocht wordt in de
winkel, gaat op de biologische markten over de toonbank. ‘Op
donderdagmiddag staan we op de biologische markt in Heiloo
en op zaterdag op die in Alkmaar’, zegt Nel glimlachend.

Bij Kardeis kun je
met gemak alle
boodschappen voor
de hele week halen.

De
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De Noorderhoeve
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Zorgboerderij De Noorderhoeve heeft een kleine camping, een
boerderijwinkel en een kaasmakerij. Vanzelfsprekend lopen er
koeien in de weilanden, maar ook schapen, paarden, kippen
en geiten. En passant vint ook een enorme hoeveelheid wilde
planten, dieren en insecten een plekje op de boerderij. Ze
werken immers in samenhang met de natuur.
Vijftig zorgcliënten – hulpboeren – werken mee op de boerderij en volgen bijzonder onderwijs op de Noorderhoeveschool.
‘We geven les in het verzorgen van dieren, maar bijvoorbeeld
ook in yoga & meditatie, en in veiligheid’, legt boerin Yanthe
uit. ‘Het kaasmaken en het fabriceren van onze zuivelproducten is voornamelijk handwerk. Het resultaat is een lekkere
Goudse kaas, yoghurt, karnemelk, boter enzovoorts van de
eigen melk, die in de winkel wordt verkocht. Niet alleen onze
eigen winkel, maar ook natuurvoedingswinkels en instellingskeukens behoren tot de afzetmarkt van de boerderijproducten. Zo is bijvoorbeeld Restaurant Merlet in Schoorl (dat een
Michelinster heeft) blij met de Noorderhoeve. Er wordt elk jaar
een speciaal teeltplan voor het restaurant gemaakt.’
De Schoorlse Duinen zijn onder handbereik, dus ’s zomers is
het heerlijk kamperen bij De Noorderhoeve. ‘We kunnen maximaal tien tenten en twee caravans kwijt’, zegt boerin Yanthe.

Van boven naar beneden: De Noorderhoeve,
schaap en lammetjes van De Noorderhoeve.
De paarden van de overbuurman van De
Noorderhoeve.

De Buitenplaats
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Achter de boerderij in het gehucht EenigenDe Buit
t
burg ligt een grasveld waar je heerlijk kunt
a
pla s
kamperen. Er is zelfs een luxe trekkershut
mét kachel. ‘Ken je onze zuivelafhaalhuisjes?’,
vraagt boerin Ilse van der Eerden nieuwsgierig. ‘In vijf dorpen staat een tuinhuisje met
een koelkast erin. Klanten halen een sleutel
bij ons op, nemen naar behoefte zuivel uit
de koelkast, noteren dat en eens in de zes weken rekenen we
af. Boer Bram Borst is druk met zijn dubbeldoel-koeien. ‘Als
onze koeien zijn afgekeurd voor de melkproductie, worden
ze vetgemest voor het vlees. Blaarkoppen en Fries-Hollandse
koeien zijn goede dubbeldoelers, een gewone melkkoe niet.’
De biologisch-dynamische koeien – mét horens – van de
Buitenplaats zijn verwend, want ze worden een paar keer per
dag verplaatst naar een ander stuk weiland. Dat principe heet
‘pure graze’. De koeien eten alleen de bovenste toppen van
het gras, waardoor de grasmat sneller herstelt en het bodemleven floreert. Dat proef je terug in onze zuivel want het gras
is voedselrijker.’ De melk wordt op de boerderij verwerkt tot
yoghurt, karnemelk, slagroom, crème fraîche, boter en – waar
vind je dat nog – hangop!

Ilse van der Eerden van
De Buitenplaats

Colofon
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Van boven naar beneden: Bollenvelden tussen knp 80 en
32. Uitkijktoren De Nuwendoorn bij opgravingen van de
dwangburcht van Floris V en polderlandschap tussen knp
21 en 73.
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