Land van Wijk en Wouden

Landwinkel Sonneveld

(I) Jan & Mieke Sonneveld, Omleidingsweg 2, 2731 BS Benthuizen, tel. 0793422742, www.sonneveld.landwinkel.nl /
www.schenkerijdeboomgaard.nl.
Openingstijden: Landwinkel di-wo 13.0017.30, do-vr 8.30-17.30, za 8.30-15.00
uur; Schenkerij di-wo op afspraak voor
groepen, do-za 10.30-17.00 uur.
Landwinkel met streekproducten. Appels
en peren uit eigen boomgaard. Zelfgemaakte fruitsappen, appelwijn en appelmoes. Schenkerij tussen de appelbomen.
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(N) Compierekade 8, 2404 NA Alphen
aan den Rijn, tel. 0172-589148 / 494971,
lenashoeve@planet.nl, www.lenashoeve.nl.
Openingstijden winkel: di 16.00-19.30,
do-vr 14.00-17.00, za 11.00-17.00 uur.
Diverse activiteiten op afspraak: kinderfeestjes, rondleidingen, polderspellen, etc.
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(L) Rietveld 1, 2391NH Hazerswoude,
tel. 0172-589190. Openingstijden: wo-zo
10.00-18.30 uur.Terras aan de Rietveldse
Vaart. Overnachtingsmogelijkheid.
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(K) Dick en Margriet Sol, Voorweg 28a,
2391 AC Hazerswoude, tel. 0172-588537,
dsol@hccnet.nl, www.kaasboerderijsol.nl.
Openingstijden: ma-za gehele dag. Hele
jaar door wordt er kaas gemaakt, waaronder 20 verschillende soorten kruidenkaas.
Tevens zuivelmanden te koop.
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(J) Westeinde 2, 2391 JA HazerswoudeDorp, tel. 0172-589773. Zondags gesloten.
Pompoen en Kalebas. Sep-nov pompoenen,
kalebassen, sier-minimais. 20 juni-1 mei.
verkoop aardappelen en uien Ook in cadeau verpakking of kistje.
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Schenkerij De Boomgaard. Hier kunt u genieten van een kop
koffie met lekkers of een glas puur fruitsap.
22• Omleidingsweg vervolgen, 1e :, Dr. Albert Schweitzerlaan. Bocht naar links en straat uitrijden. Einde ;, Dorpsstraat.
23• Dorpsstraat wordt na bocht naar rechts (molen) Heere
wegh; 1e :, Westzijdeweg.
24• Na ca. 2 km einde (in bocht) ;, Westeinde. Direct na
bord bebouwde kom Hazerswoude zit rechts Akkerbouwbedrijf Valkenrouw (J).
25• Weg vervolgen het dorp in, wordt Dorpsstraat. Bij
stoplichten # N209 oversteken en Dorpsstraat vervolgen
langs het gezellige Café de Egelantier aan het Raadhuisplein.
26• Dorpsstraat vervolgen, ophaalbruggetje over en na
200 m :, Pad van Mourits, de polder in.
27• Einde omhoog, bruggetje over en ; fietspad langs
water (Kerkvaartskade). Na 350 m ligt rechts Kaasboerderij ’t Wastobbe (K). De ingang van de winkel ligt aan de
achterzijde, om de stallen heen.
28• Vanaf de kaasboerderij ; fietspad langs water verder
vervolgen. Deze doorfietsen (smal paadje) tot u bij Klein
Giethoorn (L) komt.
29• Vanaf Klein Giethoorn terugfietsen, 1e bruggetje oversteken en ; (Burg. ten Heuvelhofweg). Weg volgen met
bocht naar links en bocht naar rechts.
30• 1e weg ;, Dijkgraafweg.
(Hier eventueel nog 200 m # voor Theetuin ’t Woutje (M)
op nr. 83, info zie: www.wouttuinen.nl; na bezoek terugrijden
en 1e :, Dijkgraafweg.)
31• Kruising : Burg. Smitweg. : in scherpe bocht naar
rechts, fietspad ri. Alphen a/d Rijn (Compierekade). Na
500 m ligt links Kaasboerderij Lena’s Hoeve (N).
32• Compierepad vervolgen door de polder. Helemaal uitfietsen en einde fietspad : (Spookverlaat). Gaat na bochten links-rechts over in Galgweg. Na het bruggetje ligt aan
de linkerkant, bij de vlaggen, het eindpunt Jeu de Boer.

Hazerswoude – Zoeterwoude
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Land van Wijk en Wouden

IJsboerderij de Jong

(D) Nel en Peter de Jong, Weipoortseweg 98, 2381 NJ Zoeterwoude, tel.
071-5801279, info@weipoorts-ijs.nl,
www.weipoorts-ijs.nl. Openingstijden:
half mrt-sept 11.00-20.00 uur.
IJssalon op de boerderij, waar vele smaken consumptieijs worden aangeboden.

Hazerswoude – Zoeterwoude
Lengte: 40 km.
Startpunt: Jeu de Boer, Galgweg 5, Hazerswoude.
Fietsverhuur mogelijk bij Landwinkel ’t Geertje.

Routebeschrijving
1• Vanaf Jeu de Boer (A) dijk op, :, Galgweg. Provinciale
weg N209 oversteken en #,Vierheemskinderenweg. Deze
volgen, in bocht naar links ; fietspad nemen (Groenendijksepad, ri. fietsknooppunt 74 ).
2• Fietspad loopt stukje parallel aan de N11, vervolgens bij
splitsing met kunstwerk : ri. Benthuizen.
3• Groenendijksepad wordt Burmadeweg. Uitvolgen tot
aan weg. : oversteken en fietspad nemen (Weddepad).
4• Weddepad uitfietsen en over fietsbruggetje. Einde ;,
(Weipoortseweg), na 100 m ligt links Kaasboerderij
Captein (B).
5• Stukje terugfietsen en # Weipoortseweg vervolgen. Na
1 km ligt links Van Veens kaasboerderij (C), te herkennen
aan de hartjeskaas.
6• Weipoortseweg vervolgen tot huisnr. 98 voor IJsboerderij De Jong (D).
7• Klein stukje terug (50 m) en bij de wegwijzer : door
hekje, Lange Kerkpad, door de weilanden.

Jeu de Boer

(A) Galgweg 5, 2391 MV Hazers
woude, tel. 06-51272808, Info@
jeudeboer.nl, www.jeudeboer.nl.
Openingstijden: mrt-nov dagl., winkel,
Koe-Boe-tiek, bar, terras en activiteiten
11.00-16.30 uur; gereserveerde groepen, activiteiten en buffetten 10.0022.00 uur
Recreatie voor jong en oud. Groot landelijk terras.

Kaasboerderij Captein

(B) Weipoortseweg 29b, 2381 NC
Zoeterwoude, tel. 071-5803245,
kaasboerderijcaptein@hotmail.com,
www.kaasboerderijcaptein.nl. Openingstijden: wo-za 11.00-18.00 uur.
Beste kaasmakers van 1996 en 2004.
Het hele jaar door wordt er kaas
gemaakt. Kaas van jong tot zeer oud.
Boerengoudse oplegkaas en Zoeterwoudse Boerengoudse. Rondleidingen
op afspraak.

Van Veens Kaasboerderij

(C) Weipoortseweg 72, 2381 NG
Zoeterwoude, tel. 071-5801154,
kaasboerderijvanveen@hetnet.nl,
www.kaasboerderijvanveen.nl.
Openingstijden: ma-do 13.00-17.00
uur, vr-za 11.00-17.00 uur
Agrarisch Ondernemer van 2009.
Makers van het Groene Hart-kaasje,
Goudse Tulpkaas en het Wapenschildkaasje. Assortiment Boerenkaas
van jong tot zeer oud, ook allerlei
kruidenkazen. Educatiecentrum ‘Zicht
op Boeren’.
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Kaasboerderij Onderwater

8• Einde : en direct weer ;, nogmaals ; en dan weer :
(Zonnegarde). Uitrijden.
9• Zuidbuurtse Wetering oversteken en ;, Zuidbuurtseweg, langs Boerderij Rustdam anno 1877.
10• Zuidbuurtseweg afrijden, Zoeterwoude in. Gaat over in
Watertje. Einde :, Dorpsstraat.
11• Bij bocht links aanhouden, Dorpsstraat. Kruising # oversteken, Westeindseweg.
12• Onder tunneltje door (onder N206), Westeindseweg
vervolgen. Rechts zit Kaasboerderij Onderwater (E).
13• Westeindseweg vervolgen. Bij verkeersbord ‘verboden
voor auto’s’ : bruggetje over, fietspad door polder
(Hellepad).
14• Einde ;, fietspad langs doorgaande weg (Oosteinde,
later Jan Koenenweg).
15• Na de vaart ; Stompwijk in en direct ; over fietspad
terugfietsen. Onder fietstunnel door en #, Meerlaan.
16• Einde : Ondermeerweg en splitsing :, Ondermeerweg, wordt Geerweg. Na ca. 1 km zit links Kaasboerderij De
Vierhuizen (F).
17• Geerweg vervolgen. Bij splitsing ;(Geerweg). Aan de
linkerkant ligt Landwinkel ´t Geertje (G) , waar u ook fietsen kunt huren (reserveren).
18• Geerweg vervolgen, brug over en # (Aziëweg).
Fietspad ; naar Restaurant Aa-zicht (H) aan de Zoetermeerse Plas.
19• Vanaf restaurant ; fietspad (Aziëweg), 1e :, fietspad
in en einde ; ri. Benthuizen (Slootweg). Met bochtje
mee naar links en rechts langs voormalige molen (kanoverhuur).
20• Afslag negeren, # Slootweg langs Benthuizervaart blijven
volgen.
21• Benthuizen in, einde ;, Geerweg. In volgende bocht
: fietspad, Omleidingsweg. Na 300 m ligt aan de rechterkant (weg oversteken) Landwinkel Sonneveld (I) met

(E) Westeindseweg 7, 2381 EA Zoeterwoude, tel. 071-5801217, kaasboerde-
rijonderwater@hotmail.com. Openings
tijden: di-vr 10.00-18.00 uur, za. 10.0017.00 uur. Melkvee van het blaarkopras.
Diverse soorten boerenkaas met kruiden
of komijn, van jong tot oud. Zoeterwoudse Boerengoudse.

Kaasboerderij De Vierhuizen
(F) Theo en Lidia van Leeuwen, Geerweg 5, 2381 LT Zoeterwoude, tel. 0715801415, l.vleeuwen@boerenkaas.nl.
Openingstijden: ma, wo, vr en za 9.0018.00 uur. Productie en verkoop Veenweidekaas, jong tot zeer oud. Groot assortiment eigengemaakte kruidenkazen.
Polderwandelingen, eventueel met stevig
boerenontbijt of -lunch op afspraak.
Rondleiding met uitleg over historie boerderij, bedrijfsvoering en kaasmakerij.

Landwinkel ’t Geertje

(G) Geerweg 7, 2381 LT Zoeterwoude,
tel. 071-5802642, boerderij@hetgeertje.nl, www.hetgeertje.nl. Openingstijden:
ma-za 10.00-17.00 uur, zo 12.0017.00 uur. Landwinkel met boerenkaas,
zuivelproducten van eigen bedrijf (van
geiten- en koemelk) en andere streekproducten. Kano-, roeiboot- en fietsverhuur. Gezellig terras. Kinderen mogen de
geitjes voeren.

Restaurant Aa-zicht

(H) Strand 1, 2725 KA Zoetermeer,
tel. 079-3410420, www.aa-zicht.nl.
Restaurant en parkeergelegenheid.

Meer routes op www.groenehartkloppendhart.nl

Ambachtelijkheid in beweging – kwaliteit in topvorm
Het Land van Wijk en Wouden is een prachtig gebied om per fiets te ontdekken. Het is rijk aan natuur, water,
oer-Hollandse weidelandschappen en cultuurhistorie. In dit landschap van grazige weiden bevindt zich het hart
van de ambachtelijke kaasmakerij. Zoeterwoude herbergt namelijk het hoogste aantal ‘zelfkazende’ boeren van
Nederland en dat levert – naast een heerlijke fietsroute – bijzondere producten op.

Eiland van groen

Het Land van Wijk en Wouden is onderdeel
van het Groene Hart, dat door het Rijk is aangewezen als n ationaal landschap. Het is een
eiland van groen en rust in de hectische Randstad. Met zijn vele vergezichten, gras en koeien
is het een typisch Nederlands weidelandschap. De naam is afgeleid van de historische
plaatsnamen. Zoeterwoude en Hazerswoude
verwijzen naar de oude moerasbossen die in
dit gebied voorkwamen. Stompwijk verwijst
naar het typische veenweidelandschap met de
zogenaamde ‘wijken’. Dat zijn kanalen die werden gegraven voor de afwatering van het veen
en de afvoer van de turf per schip. We kunnen
met recht stellen dat het Land van Wijk en
Wouden door mensenhanden is gemaakt.

rijen is werkelijk van alles te beleven en dat
kunt u op deze fietstocht ontdekken. Op de
meeste bedrijven worden koeien gehouden
voor de melk.Van oudsher wordt de melk
op de bedrijven verwerkt tot boerenkaas.
Tegenwoordig leveren de meeste boeren hun
melk aan de fabriek, maar rondom Zoeter
woude is nog de grootste concentratie
‘zelfkazende’ boeren van ons land. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de prijs voor de
beste boerenkaas van Nederland vaak hier
terechtkomt. Het geheim? Waarschijnlijk is het
een combinatie van passie, vakmanschap en
de uitstekende omstandigheden om een topproduct te maken. Boerenkaas is namelijk een
natuurproduct dat gemaakt wordt van ‘rauwe’
ongepasteuriseerde melk. Alle smaakstoffen in
de melk blijven zo behouden en dat proef je
terug in de kaas. Omdat de omstandigheden
op iedere boerderij net weer even anders
zijn, verschilt de smaak per bedrijf, en zelfs per
seizoen. Dat heeft te maken met de kruidenrijke weilanden. Blijkbaar zijn die in Wijk en
Wouden bij uitstek geschikt om de lekkerste
kazen van te maken.

Erkend en berschermd

Ook de passie van de boeren en boerinnen
speelt daarbij een doorslaggevende rol. De
taakverdeling is meestal zo dat de boeren verantwoordelijk zijn voor het land en de koeien,

Grootste concentratie

en de boerin voor het kaasmaken. En dat is
een secuur werkje. Na het melken wordt de
melk meestal dezelfde dag nog op de boerderij tot kaas verwerkt. Zonder verdere bewerkingen wordt de melk in de kaastobbe gedaan
en met toevoeging van stremsel en zuursel tot
kaas verwerkt. In de meeste gevallen is dit kaas
van het ‘Goudse’ type, de Goudse Boerenkaas.
Sinds kort is de boerenkaas officieel door de
Europese Unie erkend en beschermd als Gegarandeerde Traditionele Specialiteit.

Vernieuwend

Aan de route vindt u verschillende inventieve
kaasboerderijen met elk hun eigen specialiteit.
Wat te denken van de hart- en tulpenvormige
boerenkaasjes van Van Veen’s Kaasboerderij,
of de Boerengoudse ‘oplegkaas’ van Captein,
die nog gemaakt wordt in traditionele houten
vaten. En de Veenweidekaas van Kaasboerderij De Vierhuizen is al meer dan tien jaar
een begrip. Een aantal kaasboeren op de
route werkt verder samen onder de noemer
Zoeterwoudse Boerengoudse.Tijdens de
openingstijden van de bedrijven kunt u van
de boer of boerin zelf meer te weten komen
over de achtergrond van de kaasmakerij en

de eigenschappen van de kaas. De boeren en
boerinnen in de streek staan erom bekend dat
ze graag vertellen over hun product.

Veel te genieten

Naast echte Goudse boerenkaas is er nog
meer te proeven in het Land van Wijk en
Wouden. Op verschillende plaatsen kunt u
een stop maken om te genieten van ambachtelijke vruchtensappen van de Landwinkels of
van boerderij-ijs aan de Weipoort. Bij ’t Geertje is zelfs een pannenkoekenrestaurant op de
boerderij. Een deel van de route loopt door
oude droogmakerijen en langs de uitlopers
van het boomkwekerij gebied van Boskoop.
De actieve agrarische natuurvereniging heeft
ervoor gezorgd dat de meeste boeren actief
de weidevogels beschermen en de slootkanten zo beheren dat er een grote rijkdom aan
planten ontstaat. Ook hebben ze diverse wandelpaden aangelegd over boerenland.

Geerpolder

De Geerpolder is een drooggemaakt meer dat was ontstaan
door het afgraven van het veen voor de turfwinning. De Geerpolder dankt zijn naam aan zijn onregelmatige vorm. De term
‘geren’ wordt van oudsher gebruikt voor land dat in een punt
toeloopt.. Het is tegenwoordig nog steeds de aanduiding voor
een schuin toelopend pand van een kledingstuk.

Ook nu nog bruist het Land van Wijk en
Wouden van de activiteit. Op de boerde-


Boerenkaasroute
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