
1 
 

Wandelen langs stolpen en monumenten in Warmenhuizen 

Warmenhuizen 

De plaatsnaam “Warmenhuizen’ is afgeleid uit 

het ontstaan van een buurtschap (huizen) na 

het opwerpen van terpen met wier (war) en 

klei. Dit omstreeks 745 gestichte dorp is dus 

gebouwd op terpen die met wallen aan elkaar 

verbonden werden.  

Aangenomen wordt dat dit overblijfselen 

waren van oude dijkjes richting Sint Maarten 

die waarschijnlijk ook weer als bescherming 

tegen overstroming door het water ‘De Zijpe’ 

dienden. Dit water is overigens later afgesloten 

met de Hondsbossche Zeewering. 

Eind 1800 was dit een rijk dorp en tijdens de 

wandeling door Warmenhuizen passeren we 

kerken, monumentale panden en prachtige 

stolpboerderijen. Met de piramide vormige 

daken markeren deze stolpen het platteland 

van Noord-Holland en in dit dorp zijn ze talrijk.  

 

Stationsstraat 

Van oorsprong is Warmenhuizen een waterrijk 

agrarisch dorp met een duidelijk herkenbare 

lintbebouwing in noordwestelijke richting van 

Tuitjenhorn naar de Westfriese Omringdijk 

tussen Krabbedam en  Schoorldam. Vanaf 1970 

is het dorp gegroeid met nieuwbouwwijken 

waar vooral veel forensen wonen. 

Wandelen of fietsen 

Startpunt van deze rondwandeling is  

‘Restaurant De Moriaan’ in het centrum van 

het dorp. Deze route is bestickerd met een 

afbeelding van een stolpboerderij (gelegen aan 

de Dorpsstraat van voorheen de familie Frans)  

en tekst ‘monumenten- en stolpenroute 

Warmenhuizen’. De route en de richting staan 

eveneens op een plattegrond aangegeven.  

In de beschrijving zal bij markante panden of 

bezienswaardigheden langs deze route een 

korte toelichting worden gegeven (cursief).  

Deze ongeveer 6 km lange wandelroute kan 

eventueel ook met de fiets worden afgelegd. 

Start van deze rondwandeling 

 

Herberg De Moriaan (uit 1589)  

Start bij de historische herberg ‘Restaurant De 

Moriaan’ en volg de Dorpsstraat in zuidelijke 

richting naar de kerk met de spitse toren.  

Passeer aan de rechterzijde van de weg het 

voormalige gemeentehuis van Warmenhuizen 

en de dokterswoning. Daarna links van de weg 

het restant van de voormalige Theresiaschool 

en Zusterhuis. Bij de RK Ursula Kerk en pastorie 

de bocht van de weg naar rechts volgen.  

 

RK kerk Ursula en Gezelinnen en pastorie (uit 1872)  

De weg stijgt naar de eerste terp ‘de Buurt’.    

Ga na 50 meter, voor de doodlopende straat 

‘Krankhoorn’, met de bocht mee naar links.  
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Voorbij de ‘Cocobar’ de tot woning verbouwde 

Bakkerij Mooij en aan weerszijde van de weg de 

monumentale stolpboerderijen van de familie 

Frans uit 1871 en familie Kraakman uit 1850.  

 

Dorpsstraat (De Buurt)  

Wandel langs Café De Ooievaar door een nauw 

stukje Dorpsstraat met daarna links een statig 

herenhuis uit 1902. Laat de Fabrieksstraat links 

liggen en ga met de bocht mee naar rechts.    

Iets verder rechts de met dakpannen gedekte 

stolpboerderij ‘Thomashuis’ met daarnaast een 

met riet gedekte stolp. Iets verder, links van de 

weg, een klein wit ‘Hans en Grietje’ huisje met 

gekleurde luiken.  

Waar de Zuiderbrug was en het spoorlijntje van 

Warmenhuizen naar Alkmaar liep, is nu het, 

naar het langs dit spoor lopende 

steenkoolpaadje vernoemde, ‘Zwartepad’.  

Laat dit Zwartepad echter rechts liggen en ga 

rechtdoor. Dit is waar de Dorpsstraat overgaat 

in een smal stukje Oudewal. Ga eerst rechts en 

daarna links van deze straat wandelen en 

vervolg de route over het voetpad aan de 

rechterzijde van deze weg.  

In de naam van deze straat zit overigens een 

duidelijke verwijzing naar de oude dijkjes 

(wallen) tussen de terpen. Later op deze route 

komen we ook nog de Oostwal tegen.  

Ongeveer 50 meter voorbij Biljart- en Eetcafé 

De Liefhebber volgt links van deze straat de 

forse stolpboerderij ‘Paarlberg’ uit 1871.  

Daar recht tegenover, achter het statige pand 

met de rechte daklijst, was de begin 1900 

opgerichte gasfabriek van Warmenhuizen 

gevestigd.  

 

Gasfabriek met directeurswoning (in 1921)  

Steek ca. 50 meter verder de weg over naar 

links en wandel door tot aan de splitsing. Ga 

rechtsaf over het fietspad langs de Kanaalweg.  

Over de weilanden zicht op de Schoorlse 

Duinen, de Westfriese Omringdijk en iets verder 

op de hedendaagse boerderij ‘Taris Ranche’.  

Aan het einde rechtsaf met de bocht mee over 

het fiets- en voetpad langs de Stationsstraat. 

Na de weilanden aan de linkerzijde van deze 

straat ziet u een wit woonhuis waarin tot 1968 

het ‘Station Warmenhuizen’ was gevestigd. 

 

Station Warmenhuizen (uit 1913)  

Ga rechtdoor langs, het voormalige koffiehuis 

van de oude waterveiling van Warmenhuizen, 

nu het ‘Bolletjes- en eetcafé De Klok’.  

Ongeveer halfweg deze route, tijd voor een  

korte rustpauze met een versnapering! 

Steek daarna het Zwartepad over. Het voetpad 

loopt iets omhoog en steek, voorbij het bankje, 

het zebrapad over. Sla meteen rechtsaf en volg 

de Stationsstraat verder over het voetpad.  

De route loopt nog iets verder op en bij het 

weilandje is deze terp duidelijk herkenbaar. Bij 

dit veldje ook een fraai uitzicht op de  prachtige 

stolpboerderij van de familie Pronk uit 1868.  
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De straat daalt daarna weer af met rechts het 

statige kantoor van ‘Handelsmaatschappij J.P. 

Beemsterboer’ en het kleine arbeidershuisje 

van Rol. Links nog een kleine stolpboerderij. 

Passeer het nieuwe wooncomplex ‘Fatimahof’ 

en sla bij de bushalte linksaf op de Dorpsstraat. 

 

Stationsstraat, ’t Buurtje (vanaf de Dorpsstraat) 

Ga tegenover ‘Restaurant De Moriaan’, linksaf 

de Burgemeester Burgerstraat in. Ga na ca. 20 

meter, voorbij het rechts van deze straat 

gelegen oorlogsmonument, rechtsaf. Steek na 

ongeveer 60 meter het plein schuin over en 

vervolg de route in de Burgemeester 

Burgerstraat. Steek het Kerkhoflaantje over en 

ga tussen de poortjes door het park in  

Voor de fietsers vanaf hier, met de fiets aan de 

hand, door dit kleine park wandelen! 

Ga het schelpenpad op en na 6 meter linksaf 

richting het iets verder gelegen kerkhof. Buig 

met de bocht van dit voetpad mee naar rechts. 

Vervolg het pad via de ijzeren hekjes en ga, 

achter het lage groen hekje langs, richting de 

bebouwing. Je komt uit bij de hoek van de weg.  

Ga ongeveer 80 meter rechtdoor op deze  

straat ‘Vierhuizen’ tot aan de kruising met het 

Oud Wulpendorp. Ga rechtsaf, negeer ‘De 

Loortjen’ en ga tegenover ‘Bloemenwinkel 

Spaansen’ linksaf het, aan de linkerzijde van de 

Dorpsstraat gelegen, voetpad op.  

Rechts, aan de overzijde van deze straat, een 

bijzondere stolphoeve uit 1850 met aan de 

linkerzijde een klein uitbouwtje onder een met 

leien gedekt schilddak.  

Vervolg deze route en ga bij het Hartendorp 

linksaf. Negeer de 2 afslagen naar links en ga 

aan het einde van het voetpad, voor de 

Veilingweg, rechtsaf verder op het fietspad.  

Over de akkers naar het westen uitzicht op de 

Schoorlse Duinen en Hondsbossche Zeewering.  

Daarna rechts over het weiland een fraai 

uitzicht op de bebouwing van de voorheen 

doodlopende ‘De Fuik’. Aan dit smalle straatje 

was  vroeger een melkfabriek gevestigd 

waarvan een klein stukje van de grotendeels 

gesloopte schoorsteen nog herkenbaar is. 

 

Zuivelfabriek De Eendracht (in bedrijf tot 1961)  

Wandel verder over het fietspad. Ga na de met 

riet gedekt stolpboerderij rechtsaf De Fuik in. 

Vervolg de route langs de authentieke 

stolpboerderij ‘Engelhoeve’ tot aan de hoek 

van De Fuik met de Dorpsstraat.  

Ga linksaf richting Oostwal, over een smal stuk 

Dorpsstraat waar, voor de verkaveling van het 

Geestmerambacht, de hoge Noorderbrug was.          

Ga met de bocht mee naar links tot aan de 

eerste afslag, Dergmeerweg. Ga hier rechtsaf 

deze straat in, steek de Leeuwerikstraat over 

en ga bij de Sportlaan wederom rechtsaf.  

Bij de stolpboerderij op deze splitsing heeft, tot 

de brand in 1927, een korenmolen gestaan.  

 

Korenmolen met molenhuis  
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Volg het voetpad en daarna parallelweg tot de 

2e splitsing. Ga rechtsaf op De Baan en negeer 

de afslagen. Het park links houden met ook 

links uitzicht op een kleine stolpboerderij.     

Op de hoek van deze licht oplopende straat aan 

de rechterzijde het prachtig gerestaureerde en 

monumentale ‘Baanhuis’.  

 

Het Baanhuis (met op te halen melkbussen) 

Ga rechtdoor en steek bij het zebrapad de 
Dorpsstraat over. Aan deze zijde van de weg 
rechts een grote stolpboerderij met een fraaie 
klokgevel. Voorheen boerderij ‘De Moor’. Ga 
linksaf achter de paaltjes met de kettingen 
langs. Het park rechts houden. 
 
Vanaf hier een prachtig uitzicht op de pastorie 
en de hoog op een terp gelegen historische 
Protestante Ursula Kerk uit de 14e eeuw.  
 

 

Hervormde Ursula Kerk met pastorie  

De Kerkhoflaan oversteken en ga rechtdoor 
over het klinkerpad langs de Dorpsstraat.  
 
Voorbij de kerk aan de rechterzijde van dit 
slingerende voetpad een fraai woonhuis. 
Daarna links de stolp ‘Nooitgedacht’ uit 1840 
en iets verder ‘de Chinees’ van Warmenhuizen.  
Volg, waar ooit een sloot met bruggetjes naar 
de woningen lag, de route over het voetpad. 

Met het zicht op de fraaie gevel van de hoog 
gelegen ‘Restaurant De Moriaan’ links van deze 
route een laatste stolpboerderij met voorhuis.  
 
Als beloning voor het volbrengen van deze 
wandeltocht, door het ooit zo waterrijke 
Warmenhuizen, tijd om nog even op te steken 
bij Restaurant De Moriaan, Snackbar De 
Evenaar of Bolletjes- en eetcafé De Klok. 
 

 
 

Warmenhuizen voor de verkaveling in 1968  

Horeca en parkeren 

Horeca op deze wandel- en fietsroute door het 

dorp Warmenhuizen:  

* Bolletjes- en eetcafé De Klok,          
Stationsstraat 24, open woensdag t/m zondag 

vanaf 11.00 uur.               

Website: http://www.bolletjescafedeklok.nl/  

* Snackbar De Evenaar,                    
Dorpsstraat 110, open dinsdag t/m zondag 

vanaf 12.00 uur. 

* Restaurant De Moriaan,                
Dorpsstraat 153, open woensdag t/m zondag 

vanaf 17.00 uur.  

Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats bij 
Doorbraak 12, 1749 AM Warmenhuizen of de 
parkeerplaats bij ‘Bolletjes- en eetcafé De Klok’. 
 

Bijzonderheden 
 

Dank aan: ‘Bolletjes- en eetcafé De Klok’ voor 
sponsering van de bestickering van deze route. 
 

Bron: www.warmenhuizeninoudeansichten.nl 
 

Routemaker: Aad Burger, 16 februari 2015 
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