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Struinpunten Om lekker de polder in te gaan om leuke dingen te doen, uiteenlopend van creatieve workshops, landelijke overnachtingslocaties, heerlijke terrasjes aan het water, 
smullen van streekproducten, knuffelen met boerderijdieren en rondkijken bij gemalen, molens, streekmusea of kaasboerderijen. Meer info: www.struinenenvorsen.nl

1   Zorgboerderij Valkendam en 
Boerderijwinkel Onder de Hooiberg

In de biologische Landwinkel worden 
smaakvolle producten uit de streek én 
van eigen boerderij verkocht, zoals 
eieren, rund-, lams- en varkensvlees en 
groente uit de moestuin. 
Kortsteekterweg 32, Alphen aan den Rijn, 
tel: 0172-494409, mail: valkendam@ 
gemiva-svg.nl, www.valkendam.nl
Open winkel wo t/m vr 13.00-17.00 en  
za 10.00-17.00

2   Zichtstal De Witte Gravin, 
 zichtstal en vergaderlokatie
Stap eens van je fiets en neem een kijkje 
in onze moderne melkveehouderij onder 
het genot van een lekker kopje koffie, 
thee of limonade.
Kortsteekterweg 12, Alphen a/d Rijn, tel: 
06-41767585, mail: sari@dewitburggraaf.nl
Open wo 14.00-17.00, groepen op 
afspraak

3  Hoeve Molenweide
B&B en melkveehouderij op een unieke 
locatie, omringd door cultureel erfgoed: 
Limes, Molenviergang en de Oude 
Hollandse Waterlinie. Vijf-persoonshutten 
en appartementen op het bedrijf. Weids 
uitzicht met molens in de verte. 
Lindenhovestraat 8a, Zwammerdam, 
tel: 06-28193647, 
mail: info@hoevemolenweide.nl, 
www.hoevemolenweide.nl
Open gehele jaar op afspraak

4  Kaasboerderij de Graaf, 
 voor boe renkaas en recreatie
Verkoop van vele soorten boerenkaas, 
gezellige belevingsrondleidingen 
(min. 4 pers) voor familie, vrienden of 
kinderfeestje. Een echte koe melken, 
boeren lunch of pannenkoeken in combi-
natie met een rondleiding. 
Buitenkerk 56, Bodegraven,  
tel: 0172-614704,  
mail: kaasboerderijdegraaf@kpnmail.nl
Open di, wo, vr, za 9.30-17.00 en groepen 
op afspraak, op eigen risico.

5  IJs en koffie salon ‘De Zoete Inval’ 
Voor het lekkerste vers bereide ijs,  
koffie of smakelijke lunch bent u bij ons 
aan het juiste (fiets-)adres!
Noordstraat 6, Bodegraven,  
tel: 0172-744664, mail: info@ijsenkoffie.nl, 
www.ijsenkoffie.nl
Open di t/m do en za 10.00-17.00,  
vr 10.00-21.00, zo 12.00-17.00

6  Pannenkoekerie ‘t Veldhuis 
Kom pannenkoeken eten op ons 
overdekte, verwarmde terras, terwijl de 
kinderen zich vermaken op de speelweide 
of de mini-kinderboerderij.
Noordzijde 96, Bodegraven,  
tel: 0172-769144,  
mail: info@pannenkoekerie-tveldhuis.nl
www.pannenkoekerie-tveldhuis.nl
Open wo, za, zo 12.00-20.00, di, do, vr 
16.00-20.00

7  Kaasmuseum Bodegraven
Meer weten over het maken van 
Goudse en Leidse boerenkaas?
Kaasmuseum Bodegraven/“Bij Everts”, 
Julianastraat 4, Bodegraven, bij fiets- 
knooppunt 94, tel: 0172-650909, 
www.kaasmuseum.org
Open za 10.00-16.00 en groepen op 
afspraak

8  Brouwcafé de Molen 
De plek om bieren van Brouwerij de 
Molen te drinken, gesitueerd in histo-
rische molen de Arkduif. Kom langs voor 
een heerlijke lunch, borrel, diner of drink 
een biertje van één van onze 20 taps!
Overtocht 43, Bodegraven, tel: 0172-610 
848, mail: info@brouwcafedemolen.nl, 
www.brouwcafedemolen.nl 
Open wo t/m zo 12.00-22.00 

9  De Bezoekerij
Wij organiseren excursies voor groepen 
en schoolklassen over ons melkveebedrijf 
met 140 melkkoeien, 25 schapen en 
kleinvee. Onze koeien worden gemolken 
door 2 melkrobots en zijn gehuisvest in 
een serrestal.
J.C. Hoogendoornlaan 3, Bodegraven,  
tel: 0172-616998/06-29391299, mail: 
info@debezoekerij.nl, www.debezoekerij.nl
Open gehele jaar op afspraak

10  Proeftuin van Holland 
Recreatief bezoekerscentrum met acti-
viteiten op het gebied van natuur en 
sierteelt o.a. met Arie op Safari, Holder 
de Bolder in de polder en rondleidingen 
in de sortimentstuin.
Rijneveld 153, Boskoop, tel: 0172-235401, 
mail: info@proeftuinvanholland.nl,  
www.proeftuinvanholland.nl
Open de sortimentstuin is het gehele jaar 

vrij toegankelijk, activiteiten op afspraak, 
openingstijden bezoekerscentrum zie 
website 

11  Schouten’s Kruiden
Kom langs op onze kleinschalige kwekerij 
waar we onbespoten kruiden en vaste 
planten kweken en proef de optimale 
smaak van kruiden.
Rijneveld 121, Boskoop, tel: 0172-216793/ 
06-42329181, mail: schoutenskruiden@
gmail.com, www.schoutenskruiden.nl
Open di t/m za 10.00-17.00 van mrt t/m 
okt en op afspraak

12  Blauwebessenkwekerij Mr. Blueberry
Kwekerij gespecialiseerd in de teelt 
van Blauwe bes planten. Rondleidingen 
over de kwekerij, met koffie en gebak 
in Blueberry Garden. Speciaal evene-
ment: ‘Blueberry-Day’ jaarlijks laatste  
zaterdag in juli.
Rijneveld 87, Boskoop, mail: info@mrblue-
berry.nl, www.mrblueberry.nl
Open tijdens het bessenseizoen (juli 
t/m aug) is onze winkel iedere za open. 
Rondleidingen op afspraak. 

13  Rondvaarten langs de Boskoopse  
 boomkwekerijen 
De Stichting Rondvaarten en Promotie 
Boskoop organiseert rondvaarten door 
het boomkwekerijgebied. Voor groepen 
zijn er diverse arrangementen mogelijk. 
Overslag 14, Boskoop, tel: 0172-214644, 
mail: info@vvvboskoop.nl,  
www.vvvboskoop.nl
Open april t/m sept, iedere zaterdag om 
13.30 is er de mogelijkheid mee te varen, 
graag reserveren

14  Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’
Overnachten in een monumentale 
ambiance. Genieten van de rust en de 
ruimte midden in de Randstad! De zes 
comfortabele, luxe en sfeervol ingerichte 
kamers zijn gesitueerd in de voormalige 
varkensstal.
Middelburgseweg 11 Reeuwijk, tel: 0182-
301260, mail: info@pax-tibi.nl, pax-tibi.nl
Open Gehele jaar m.u.v. de kerstperiode

15  Kijk- en Kaasboerderij Van der Werf
Workshop kaasmaken, zelf een kaasje 
maken van melk van onze eigen koeien.
In het voorjaar vogelnestjes kijken voor 
kinderen en volwassenen.
Middelburgseweg 8, Reeuwijk,  
tel: 0182-393271, mail: werf8@planet.nl, 
www.kijkenkaasboerderijvanderwerf.nl
Open gehele jaar op afspraak

16  Restaurant Happz  
Dorpsweg 32, Reeuwijk-dorp, tel: 0182-
394321, mail: info@gasterijvergeer.nl, 
www.happzrestaurant.nl 
Open restaurant: wo t/m zo vanaf 17.00, 
terras: 1 mei t/m 1 sept za en zo vanaf 11.00

17  Restaurant De Landerij  
Midden in de polder verwelkomen wij 
u voor een lunch, high-tea of diner in 
een landelijke omgeving. Daarnaast kunt 
u genieten van fairtrade koffie/thee of 
heerlijk borrelen op ons zonnige terras.
Zwarteweg 6 Waddinxveen, tel: 0182-
394460, mail: info@restaurantdelanderij.
nl, www.restaurantdelanderij.nl
Open wo t/m zo vanaf 11.00

18  Patissiers Femke en Sander
Patisserie * Chocolaterie * Workshops
We zijn ambachtelijke patisseriers en 
werken met streekproducten, o.a. in onze 
Groene Hart appeltaart. Diverse work-
shops: bonbon, borrelhapjes, high tea enz. 
Jan Tinbergenstraat 27c, Reeuwijk, 
tel: 0182-503707, www.patissiers.nl en 
www.chocoladepost.nl
Open gehele jaar op afspraak (met groep 
of losse inschrijving)
 
19  ’t Wapen & fluisterboten op de  

 Reeuwijkse plassen  
Verhuur fluisterboten, ook voor allerlei 
vaarideeën, arrangementen, picknick-
manden en café-restaurant aan de 
Reeuwijkse plassen (terras aan het water).
Not. d’Aumerielaan 17, Reeuwijk, tel: 0182-
392364, www.wapenvanreeuwijk.nl
Open elke dag 10.00-24.00, fluisterboten 
15 april tot 15 okt

20  Watersnip Natuuractiviteiten en  
 Accommodatie ‘De Rokende Turf’
Wetlandvaartochten over de Reeuwijkse 
Plassen. Groepsactiviteiten op en rond 
het water. Groepsaccommodatie en  
vergaderruimte direct aan de plas.  
Tevens wetlandinformatiecentrum tijdens 
kantoortijden.
’s-Gravenbroekseweg 154, Reeuwijk, tel: 
0182-395460, mail: post@watersnip.info, 
www.watersnip.info
Open gehele jaar op afspraak 
 

21  Galerie/winkel AnderZ  
 Nico van Eijk plateelspecialist
Kunst, kado’s, koffie, plateel, bijzondere 
workshops en arrangementen
Oudeweg 1A Reeuwijk, tel: 0182-391155, 
mail: info@galeriewinkelanderz.nl,  
www.galeriewinkelanderz.nl
Open di t/m do 10:00-17:30,  
vr 10.00-20.00 en za 10.00-17.00  

22  Verveningsgeschiedenis en andere  
 verhalen uit groot-moeders tijd
Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, 
Reeuwijk, tel: 0182-393773, 
mail: info@streekmuseumreeuwijk.nl, 
www.streekmuseumreeuwijk.nl
Open april t/m nov, za 10.00-17.00 en zo 
13.00-17.00, groepen op afspraak 

23  Restaurant Paviljoen ’t Reeuwijkse  
 Hout  
Fraai gelegen aan de Reeuwijkse Plassen 
kunt u lekker eten uitstekend combineren 
met recreëren; voor sfeervolle diners, 
lunches, brunches, high tea en zakelijke 
aangelegenheden. 
Reeuwijkse Houtwal 4, Reeuwijk,  
tel: 0182-396355, mail: info@reeuwijkse-
hout.nl, www.reeuwijksehout.nl
Open gehele week, keuken vanaf 10.00

24  Kaasboerderij Conny Vroege
Verkoop aan huis. Westeinde 79, 
Driebruggen, tel: 0348-501394
Open winkel ma t/m za, rondleidingen 
op afspraak 

25  Koffiedrinken in een landelijke  
 ambiance 
Ambachtelijke koffiebranderij met 
eigen import en Bed & Breakfast. 
Museum(winkel)/Proeverij ‘de Koffietuin’, 
Weijpoort 12, Nieuwerbrug, 
tel: 06-25057791, mail: info@koffietuin.nl, 
www.koffietuin.nl
Open mei t/m sept za en zo 11.00-17.00, 
groepsactiviteiten en B&B gehele jaar op 
afspraak

26  Proeven in de polder 
Gezellige wijn- en kaasreis door Europa 
door proeven, beelden en achtergrond-
informatie. De reis duurt 3 uur en is 
geschikt voor groepen van min. 15 tot 
max. 30 pers. 
Monique en Gijspiet van Os, Westeinde 3, 
Waarder, tel: 0348-502333, 
mail: info@proevenindepolder.nl,  
www.proevenindepolder.nl
Open gehele jaar op afspraak 

27  Kaasboerderij Cromwijk
Verkoop boerenkaas, rondleidingen en 
polderactiviteiten. 
Fam. Cromwijk, Papekopperdijk 17, 
Oudewater, tel: 0348-563460, 
mail: c.j.cromwijk@hetnet.nl 
Open winkel ma t/m za, 
overige activiteiten op afspraak 

28  Atelier Ria van Roekel
Kleiatelier. Draaien of handvormen uit 
te proberen. Bij slecht weer is er een 
binnenactiviteit mogelijk.
Diemerbroek 1, Papekop, 
tel: 0348-562959, www.riavanroekel.nl
Open di, do, za-middag, vrij entree
 
29  Hoeve Spoorzicht

Groeps- en vergaderlocatie met gasten- 
verblijf. Rustpunt voor een zelf gezet 
bakkie koffie/fris. Bij ons kunt u diverse 
activiteiten ondernemen o.a. educatief/
sportief/creatief.
Jan & Marian Baars, Diemerbroek 4, 
Papekop, gemeente Oudewater, tel: 0348-
564062, mail: info@hoevespoorzicht.nl,  
www.hoevespoorzicht.nl
Open gehele jaar op afspraak 

30  Eetcafé ‘De Dijketelg’  
Papekopperstraatweg 2, Papekop, 
tel: 0348-562279, www.dijketelg.nl
Open elke dag vanaf 10.00, wo gesloten

31  Kaasboerderij Janmaat
De melk van de 70 koeien wordt verwerkt 
tot diverse soorten boerenkaas.
Rondleidingen, ontvangstruimte voor 
groepen, kerstpakketten en relatie-
geschenken.
Fam. Janmaat, Barwoutswaarder 57, 
Woerden, tel: 0348-413463, 
mail: info@kaasboerderij-janmaat.nl, 
www.kaasboerderij-janmaat.nl
Open winkel ma t/m vr 9.00-18.00, 
Streekmarkt Woerden za 9.00-17.00,  
in zomer toeristenmarkt Gouda op  
donderdag. 

32  Stichting Romeins Schip Woerden
Wilt u weten hoe het was om in de 
Romeinse tijd te leven? Boek dan één van 
onze arrangementen, bijv. een cultuurhis-
torische excursie met een vaartocht over 
de singels van Woerden.
Mail: info@romeinsschipwoerden.nl,  
www.romeinsschipwoerden.nl

Open medio april tot okt, za om 15.00, 
groepen op afspraak

33  Bed & Breakfast ‘De Lage Polder’
Sfeervol appartement met ruimte voor 
4 pers. op één van de landerijen binnen 
Landgoed Linschoten.
Mieke van der Horst, Korte Linschoten 
Westzijde 35, Linschoten, tel: 0348-422318,  
mail: info@delagepolder.nl,  
www.delagepolder.nl 
Open gehele jaar op afspraak

34  Landgoed Logies Louisehoeve
Midden in het Groene Hart op het 
Landgoed Linschoten ligt de Louisehoeve, 
een boerderij uit 1602. De veestal en kaas-
huis van deze hoeve zijn verbouwd tot zeer 
comfortabele gastenverblijven.                                                                                                                               
Haardijk 12, Linschoten, tel: 06-53710373, 
mail: meelkerj@xs4all.nl,  
www.landgoedlogieslouisehoeve.nl  
Open gehele jaar op afspraak

35  Linschotense Kunstroute (op locatie)
10 jaar Linschotense Kunstroute: we gaan 
aan de slag met het thema “Linschoten 
stroomt”. Een route langs kunstenaars die 
exposeren op bijzondere locaties in combi-
natie met Kinderkunst. 
Liliane Suurenbroek, tel: 06-46720585, 
mail: Linschotense. Kunstroute@gmail.com, 
www.Linschotense-Kunstroute.nl
Open 24 en 25 sept 2016

36  Landgoed Linschoten
Concerten: stichting Concerten Huis te
Linschoten organiseert 2 keer per jaar
(muziek-theatrale) festivalprogramma’s en
concerten op het Landgoed. Rondleidingen 
met gids over het landgoed (min. 10 en 
max. 25 pers) 
Yvonne Postma, postma.j@planet.nl 
www.huistelinschoten.nl
Open rondleidingen op afspraak 

37  Groepsaccommodatie De Kleine Stal 
Vakantiehuis voor groepen tot 18 pers. Ook 
prima locatie voor vergaderen incl. lunch/
diner met voornamelijk streekproducten en 
groepsactiviteiten.
Ben en Ria van Winden, Zuid Linschoter-
zandweg 30, Snelrewaard, tel: 06-23877266, 
mail: boerderijvanwinden@hetnet.nl, 
www.dekleinestal.nl
Open gehele jaar op afspraak

38  Atelier Es&Zo 
Atelier Es&Zo is gevestigd in een oude 
boerderij. De kaaskamer is omgebouwd tot 
atelier, waar workshops en kinderfeestjes 
worden gegeven.
Zuid Linschoterzandweg 47, Snelrewaard, 
tel: 06-40859483, mail: esthique@hotmail.
com, www.atelier-esenzo.nl
Open op afpraak wo en za 9.30-17.00,  
vr 19.30-22.30

39  Theetuin de Kwakel  
Theetuin op uniek plekje net buiten 
Oudewater met ruime keus aan zelf  
gebakken taart, lunch, high-tea en high-
wine. Verkoop tuindecoratie en glaskunst.
Noord Linschoterzandweg 53, Snelrewaard, 
tel: 06-24924304,  
www.theetuindekwakel.nl voor extra’s
Open 1 april tot 1 okt wo, vr, za, zo en 
feestdagen 10.00-17.00  

40  Touwmuseum De Baanschuur
Het verhaal van hennep tot touw, leuk voor 
jong en oud, (kinder)verjaardagen, scholen 
en groepen
Reijersteeg 4, Oudewater, tel: 0348-567832, 
mail: info@touwmuseum.nl,  
www.touwmuseum.nl
Open april t/m okt, in de winter-periode 
voor groepen op afspraak

41  Verhalenmuseum De Heksenwaag
Ook voor arrangementen voor volwassenen 
en (kinder)verjaardagen.
Leeuweringerstraat 2, Oudewater, 
tel: 0348-563400, mail: info@heksenwaag.nl,
www.heksenwaag.nl
Open april t/m okt di t/m zo en feest-
dagen 11.00-17.00, nov t/m mrt vr t/m zo, 
kerst- en voorjaarsvakantie 11.00-17.00

42  Eethuisje ‘t Backertje  
In het mooiste pand in het centrum van 
Oudewater, het Arminiushuis, vindt u 
Eethuisje ’t Backertje, Markt Oostzijde 14, 
Oudewater, tel: 0348-565305, 
mail: info@backertje.nl, www.backertje.nl 
Open april t/m sept di t/m vr vanaf 9.30 
en za t/m zo vanaf 9.00, okt t/m mrt  
wo t/m vr vanaf 9.30, za vanaf 9.00 en  
zo vanaf 10.00
 
43  Hotel Restaurant Abrona  

Broeckerstraat 20, Oudewater, 
tel: 0348-567466, www.hotelabrona.nl
Open zie website voor openingstijden en 
arrangementen

44  Partycentrum De Klepper 
Wij bieden catering op maat. Ervaar de 

culinaire mogelijkheden en maak deel uit 
van het betoverende Oudewater.
Ad Brak, Kapellestraat 1-3, Oudewater, 
tel: 0348-563390, mail: info@klepper.nl, 
www.klepper.nl
Open gehele week op afspraak  

45  Mandenmakerij De Broedkorf
Alles over mandenmaken. Joke en Fons 
Vermeij, Statenland 3, Oudewater, tel: 
0348-562396, mail: info@broedkorf.nl,  
www.broedkorf.nl
Open winkel di t/m vr 9.00-17.30 en 
za 9.00-16.00, groepen op afspraak

46  Oude Ambachten en  
 Gereedschappen Vergeer
In het museum spreekt de geschiedenis van 
het vakmanschap, maar liefst 3500 stuks, 
waaronder veel antiek gereedschap zijn 
met eigen ogen te bewonderen.
Hoenkoopsebuurtweg 25, Oudewater,  
tel: 0348-564083, mail: bert.vergeer@online.
nl, www.oudeambachtenengereedschap-
penvergeer.nl
Open di t/m za van 10.00-16.00 met 
uitzondering van feestdagen, voor groepen 
op afspraak

47  Groene Hart Fruit,  
 bewust op smaak geteeld
Teelt en verkoop van vele soorten fruit en 
diverse sappen. 
Fam. Smorenburg, tel: 0348-413457/06-
50487694, mail: groenehartfruit@gmail.
com, www.streekmarkt-woerden.nl
Verkooppunten: streekmarkt Woerden  
za 9.00-17.00 en kersenboomgaard 
“de Uijterdijck”, Hekendorpsebuurt 
(t.o. nr. 75), Hekendorp
Open kersenboomgaard juli t/m half aug, 
rondleidingen op afspraak  

48  De Schuur - Workshops en  
 locatieverhuur 
Een diversiteit aan workshops op culinair 
en creatief gebied in een sfeervolle lande-
lijke omgeving, zoals een High Tea en een 
Ruige Weidetoer met gids.
Cobi Verdouw, Tappersheul 5, Oudewater, 
tel: 0348-561312, 
mail: cobiverdouw@hotmail.com
Open gehele jaar op afspraak

49  Kaasboerderij Hoeve Vredebest 
Kaasmakerij, vergaderruimte, groepsaccom-
modatie, proeverijen en rustpunt.
Fam. van Vliet, Ruige Weide 43, Oudewater, 
tel: 0348-561141, 
mail: info@ruygeweydekaas.nl, 
www.ruygeweydekaas.nl
Open winkel ma t/m za, rondleidingen en 
bezoek kaasmakerij op afspraak

50  Bed & Breakfast De Ruige Weide
Overnachten, Vergaderen, Trouwen en 
meer.
Ruige Weide 9, Oudewater, tel: 
06-20546554, mail: info@deruigeweide.nl, 
www.deruigeweide.nl
Open B&B/vergaderen gehele jaar op 
afspraak, trouwen april t/m sept

51  Boerderijcamping ‘De Mulderije’
Kamperen bij nostalgische woonboerderij 
nabij de Hollandsche IJssel, seizoen-, toeris-
tische plaatsen en trekkersveld.
Fam. Mulder, Hekendorpsebuurt 33, 
Hekendorp, tel: 0348-563233,
mail: info@demulderije.nl, 
www.demulderije.nl
Open april t/m okt
 
52  De Tuinderij, groente- en fruit- 

 verkoop uit eigen kas
Theo en Mia van de Sande, Hekendorpse 
Buurt 10, Hekendorp, tel: 0182-501573,
mail: detuinderij@hetnet.nl
Open mei tot nov. ma t/m za 10.00-17.30

53  Dansstudio & Locatieverhuur  
 “Dansen in het Groen” 
Op het erf van boerderij “Arbeid Adelt” ligt 
onze compleet en professioneel ingerichte 
dansstudio. Bijzondere Groene locatie voor 
uw yoga-les, workshop of expositie. 
Provincialeweg Oost 41, Haastrecht, 
mail: danseninhetgroen@outlook.com, 
www.facebook.com/danseninhetgroen         
Open op aanvraag

54  Heppie met Steppi-E!
Huur een elektrische step van Steppi-E 
en rij het stilste rondje door het prach-
tige Groene Hart langs veenriviertjes en 
authentieke kaasboerderijen, door mooie 
natuurgebieden en kleine dorpjes.
Provincialeweg Oost 67, Haastrecht,  
tel: 06-51162143/ 06-24741041,  
mail: info@steppi-e.nl, www.steppi-e.nl
Open gehele jaar op afspraak

55  Café-cafetaria Goejanverwelle 
Trefpunt voor wandelaars en fietsers.
Goejanverwelle 29a, Hekendorp, 
tel: 0182-503044, 
mail: goejanverwelle@hotmail.com, 
www.goejanverwelle.nl

Open di t/m zo 10.00-01.00

56  De Steinsetuin, brasserie en bloemen-, 
 pluk- en theetuin 
Voor high tea, lunch, famliefeest, bruiloft 
en vergaderen. Twee mooie binnenlocaties 
en een aantal prachtige terrassen met 
weids uitzicht. In de pluktuin kunt u zelf 
een boeket bloemen plukken.                                                                               
Steinsedijk 45, Haastrecht, tel: 0182-359473, 
mail: info@steinsetuin.nl, www.steinsetuin.nl
en www.mooivergaderen.nl
Open zie website

57  Gemaal De Hooge Boezem achter  
 Haastrecht 
Expositie ‘1000 jaar leven met water’: 
verleden, heden en toekomst van de water-
huishouding met authentieke machines en 
een interactieve poldermaquette in voor-
malig gemaal uit 1872. 
Hoogstraat 31, Haastrecht, tel: 06-13749168, 
mail: info@gemaalhaast-recht.nl, 
www.facebook.com/gemaalhaastrecht
Open april t/m okt di t/m vr 13.00-16.00, 
za 11.00-16.00, groepen op afspraak
 
58  Arjan van der Eijk De Echte Bakker  

Lunchroom met terras voor een heerlijk 
kopje koffie of een lekker lunch.
Grote Haven 48 Haastrecht, tel: 0182-
501208, mail info@arjanvandereijk.nl,  
www.arjanvandereijk.nl
Open ma t/m vr 8.00-18.00 en  
za 7.30-16.00

59  Boezemmolen nr. 6
Bij voldoende wind laat één van de 3 mole-
naars de molen draaien en krijgt u uitleg 
van de molenaar of een vrijwillliger over de 
molen en de Hooge Boezem.
Oost-Vlisterdijk 1, Haastrecht, 
mail: 6eboezemmolen@gmail.com, 
www.boezemmolen.nl
Open iedere za, voor groepen op afspraak

60  Museum Bisdom van Vliet
Bezichtigen 19e eeuws woonhuismuseum, 
ingericht in eind 19e eeuwse stijl.
Hoogstraat 166, Haastrecht, 
tel: 0182-501354, www.bisdomvanvliet.nl
Open 15 april t/m 14 okt, di t/m vr 
10.00-16.00 en za t/m zo 14.00-17.00, 
Hemelvaartsdag 14.00-17.00, Koningsdag 
gesloten, groepen binnen openingstijden 
op afspraak

61  IJsselhuis Museumhavencafé 
IJsselhuis in voormalig schipperswacht-
lokaal. Heerlijke plek voor koffie, borrel en 
diner met op de kaart wilde gans, boeren-
kazen en streekbieren. Terras met uitzicht 
over de Museumhaven.
Schielands Hoge Zeedijk 1, Gouda, tel: 
06-44267175, mail: dick@duurzamewinkel-
man.nl, www.museumhavencafe.nl
Open di, wo, zo 11.00-18.00 en do, vr, za 
11.00-22.00

62  Boerderij Poldergeluk
Een heerlijke plek voor feestjes, workshops, 
teambuilding midden in de natuur met 
diverse activiteiten: eten uit de moestuin, 
schilderen met bloemen of speuren met 
Antje Poldergeluk.
Kattendijk 131, Gouderak, tel: 06-46442040, 
mail: info@poldergeluk.nl, 
www.poldergeluk.nl 
Open gehele jaar op afspraak (vanaf 6 pers.)

63  Theetuin ‘Onder de pannen’  
Tijdens een energieke wandeling of fiets-
tocht kunt u fijn even bijkomen met een 
heerlijk kopje thee, koffie, warme chocola-
demelk, pannenkoeken en nog veel meer 
lekkers in onze theetuin!
Schuwacht 236, Lekkerkerk, tel: 
06-24688559, mail: ellyvanderhoog@live.nl, 
www.theetuinonderdepannen.nl. 
Open gehele jaar op afspraak

64   Hoogenboezem Mobiliteitscentrum  
 “Fietsplezier” (ook op locatie)
Als grootste én meest bekende rijwiel-
speciaalzaak van de Krimpenerwaard 
bieden wij u werkelijk alles op fietsgebied.
Wilhelminastraat 2-B, Lekkerkerk,  
tel: 0180-661365,  
mail: info@hoogenboezemtweewielers.nl, 
www.hoogenboezemtweewielers.nl
Open ma t/m do 8.30-18.00, vr 8.30-21.00 
en za 8.30-16.30, pauze van 12.30-13.30 

65  Kaasboerderij Schep
Melkveebedrijf met ruim 500 melkkoeien, 
die tijdens het weideseizoen buiten lopen.
Van de melk wordt boerenkaas gemaakt en 
in boerderijwinkel verkocht. Ook streek-
producten en boerenSCHEP-ijs. Kijken bij 
het melken vanaf 14.30 uur. Vergaderruimte 
te huur.
Zuidbroek 153, Bergambacht, tel: 0182-
367880, mail: info@kaasboerderijschep.nl, 
www.kaasboerderijschep.nl
Open ma t/m za 8.30-18.00, rondleidingen 
op afspraak

66  Bij Margo Slapen en Ontbijten  
Bed and Breakfast en rustpunt midden in 
de Krimpenerwaard voor 1 t/m 6 pers. 
Zuidbroek 135 Bergambacht, tel: 0182-
353687, 06-38159457, mail: rob-margo@
online.nl, www.bijmargo.nl
Open gehele jaar op afspraak (rustpunt als 
de vlag uithangt)

67  Melkgeitenbedrijf Mooimekkerland
Geitenmelkerij met 700 geiten en geiten-
kaaswinkeltje. Meer weten over geiten? 
Boek dan een excursie of kinderfeestje. 
Ook verhuren wij een appartement  
voor 4 pers. 
Koolwijkseweg 6, Stolwijk, tel: 0182-341573, 
mail: mooimekkerland@raketnet.nl, 
www.mooimekkerland.nl
Open winkel di en vrij 14.00-20.00,  
groepen en logies op afspraak

68  FarmCamps Stolkse Weide
Luxe kamperen op de boerderij, kinder-
feestjes, boerderij educatie.
Bovenkerkseweg 49 Stolwijk, tel: 0182-
341300, mail: stolkseweide@live.nl, www.
facebook.com/farmcampsstolkseweide
Open gehele jaar, kamperen alleen in het 
kampeerseizoen.

69  Polsstokbond Holland 
Beleef het polsstokverspringen in het 
Groene Hart! Wilt u eens kijken naar een 
wedstrijd polsstokverspringen, kijk dan 
op www.pbholland.com. Wilt u een clinic, 
demonstratie of poldertocht organiseren? 
Kijk dan op www.zelffierljeppen.nl of 
neem contact op met Cornelis de Bruijn, 
tel: 06-29431245 (overdag voicemail), 
mail: demonstraties@pbholland.com

70  Kaasboerderij van Eijk
Boerderijwinkel met boerenkaas, zuivelpro-
ducten en streekproducten. Van april tot 
oktober hebben we heerlijk Boerenschepijs
Oost Vlisterdijk 4 Vlist, tel: 0182-501947, 
kaasboerderijvaneijk@hetnet.nl,  
www.kaasboerderijvlist.nl
Open di en vr 9.00-17.00, za 9.00-16.00

71  Café De Vlist  
Tegenover de Koeneschans, onderdeel  
van de Oude Hollandse Waterlinie; voor 
borrel, lunch, diner, koffie met gebak in 
ons nostalgisch ingericht café of terras met 
uitzicht op de Vlist.
Fransekade 8, Vlist, tel: 0182-380256, mail: 
info@cafedevlist.nl, www.cafedevlist.nl
Open wo t/m za 11.00-0.00, zo 10.00-0.00 
m.u.v. feestdagen

72  Hotel, Grand-café en Restaurant  
 Belvédère  
Genieten van een drankje, lunch, diner, en/
of overnachting daarbij uitkijkend over de 
rivier de Lek met terras aan het water.
Lekdijk-West 4, Schoonhoven, tel: 0182-
325222, mail: info@hotelbelvedere.nl,  
www.hotelbelvedere.nl
Open gehele week

73  Nederlands Zilvermuseum 
 Schoonhoven
Ontdek de wereld van het zilver in het 
enige zilvermuseum van Nederland. Een 
bezoek aan het museum betekent een leuk, 
interactief en leerzaam uitje voor jong 
en oud. Bezoekers zien, voelen, ruiken en 
horen zilver en ontdekken nog veel meer 
over dit veelzijdige edelmetaal.  
Kazerneplein 4, Schoonhoven, tel: 0182-
385612, mail:info@zilvermuseum.nl,  
www.zilvermuseum.com
Open di t/m za 11.00-17.00, zo- en  
feestdagen 12.00-17.00.

73  Stichting Stadswandeling 
 Schoonhoven
Schoonhoven is meer dan alleen zilverstad. 
Een wandeling door Schoonhoven is als een 
reis door het verleden. Groepswandelingen 
met deskundige stadsgidsen.
Tel: 06-44808021, mail: stadswandeling-
schoonhoven@hotmail.nl,  
www.stadswandelingschoonhoven.nl
Open gehele jaar op afspraak. Laatste za 
van juni, juli en aug wandelingen voor  
individuele deelname.

74  Restaurant Lekzicht  
Het mooiste plekje aan het water voor een 
rust- of pauzemomentje tijdens uw fiets of 
wandeltocht. Kom en geniet van een drank-
je of een lekkernij van onze kaart.
Buiten de Veerpoort 4 Schoonhoven,  
tel: 0182-320511, mail: info@lekzicht.nl, 
www.lekzicht.nl
Open wo t/m zo vanaf 10.00
 
75  Veerdienst Schoonhoven - Gelkenes

Onze moderne veerponten vormen de 
schakel tussen de Krimpenerwaard en de 
Alblasserwaard.
Buiten de Veerpoort 2, 2871 CC 
Schoonhoven. tel: 0182-382387,  
mail: info@veerdienst-schoonhoven.nl
www.veerdienst-schoonhoven.nl 
Open gehele jaar  

76  Bed & Breakfast De Uitspanning
In vestingstadje Nieuwpoort kunt u 
sfeervol overnachten in een monumen-
taal pand. Er zijn 2 royale gastenkamers: 
Grachtenkamer (3 bedden) en Tuinkamer 
(2 bedden + slaapbank) met authentieke 
details. Eigen entree. 
Buitenhaven 10, Nieuwpoort,  
tel. 0184-602881 of 0644-792669,  
mail: brave.heart@wxs.nl,  
www.bnbdeuitspanning.nl
Open gehele jaar

77  Museum Het Stadhuis  
 (Historische Kring Nieuwpoort)
Bezichtiging oude stadhuis van 
Nieuwpoort, thematentoonstellingen 
en rondleidingen (op afspraak) door de 
vestingstad. Historische Kring Nieuwpoort 
biedt informatie over Langerak, 
Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk.
Hoogstraat 53 Nieuwpoort,  
tel: 0184-601200 of 0184-601751,  
mail: museum@histkringnieuwpoort.nl, 
www.histkringnieuwpoort.nl
Open gehele jaar do 10.00-16.00,  
april tot nov za 13.30-17.00

78  Gastenverblijf/B&B Huize Binnendijks
Grenzend aan de rivier de Lek en het  
karakteristieke stadje Schoonhoven. Uniek 
voor liefhebbers van rust, natuur en ruimte. 
Huize Binnendijks is vrijstaand en van alle 
gemakken voorzien. 4 tulpen classificatie. 
Lekdijk Oost 2A, Schoonhoven, 
tel: 0182-384310/06-24457891
mail: info@huizebinnendijks.nl, 
www.huizebinnendijks.nl
Open hele jaar op afspraak 

79  Lunch-, koffie en tearoom  
 “De Wilgensprong” 
Div. soorten koffie, thee en lunchgerechten, 
lunchroom, terras, cadeauwinkel, hightea, 
uitgebreide koffie, workshops.
Graaf Floris IV weg 1, Willige-Langerak 
(gemeente Lopik), tel: 0182-386640/06-
29384746, mail: piny@dewilgensprong.nl,
www.dewilgensprong.nl
Open di 10.30-17.00, do t/m za 10.30-17.00 
en voor groepen op afspraak

80  Natuurmuseum De Wielewaal 
Natuurmuseum met diorama’s van opge-
zette dieren in hun natuurlijke
leef omgeving. Gastvrije ontvangst, koffie/
thee en frisdrank met eigengebakken koek, 
rondleidingen, klompenwinkel. 
Tiendweg 26, Lopik, tel: 0182-384454, 
mail: marijke@museumdewielewaal.nl, 
www.museumdewielewaal.nl 
Open mrt t/m okt di t/m za 10.00-17.00 en 
klompen winkel in winterperiode wo t/m 
za 10.00-17.00

81  IJsboerderij Luciano  
Verkoop ambachtelijk schepijs aan huis, 
ook aan derden (horeca enz.), ijskarrenver-
huur, buiten- en binnenterras met speel-
tuin, kinderfeestjes.
Lucienne Overbeek, Lekdijk West 44, Lopik, 
mail: lucienne@ijsboerderijluciano.nl, 
www.ijsboerderijluciano.nl 
Open zie website 
 
82  Boern Logies Lekker Buiten 

Geitenkaas, jam en vruchtensappen. 
Het voorgedeelte van onze hobbyboerde-
rij: voor een heerlijke vakantie in de 
Lopikerwaard en workshop kaasmaken.
Fam. Both, Lekdijk West 43, Lopik, 
tel: 0348-551462, mail: both0268@planet.nl,  
www.lekkerbuiten.net
Open kaaswinkeltje wo, vr, za, logies gehele 
jaar, workshop 1 april t/m 1 nov op afspraak

83  Camping de Wilgenwei
Boerencamping Wilgenwei is gelegen in 
een prachtige omgeving, vlakbij de rivier 
de Lek.
Lekdijk West 35, Lopik, tel: 0348-552291,
mail: angelina@campingwilgenwei.nl, 
www.campingwilgenwei.nl 
Open tijdens het kampeerseizoen

84  ‘t Zwaantje 
Een zelfstandig verblijf in het ‘Damshuis’ 
aan onze woonboerderij ‘t Zwaantje voor 
logies of B&B voor 4 pers., luxe en gastvrij-
heid in een landelijke omgeving. 
Lopikerweg West 46, Cabauw (gemeente 
Lopik), tel: 0348-551897, 
mail: p-van-beek@hetnet.nl, 
www.guesthouse-het-zwaantje.nl
Open gehele jaar op afspraak 

85  Partycentrum Café In ’t Witte Paard  
Terras, café, partycentrum, koude en 
warme buffetten, koffietafels, diners en 
arrangementen voor feesten.
Cabauwsekade 42, Cabauw (Lopik),  
tel: 0348-551532, 
mail: info@inhetwittepaard.nl, 
www.inhetwittepaard.nl 
Open iedere dag 15.00-01.00, wo gesloten, 
van april tot okt za en zo 11.00-01.00 en 
anders op afspraak

86  Hoeve Kooilust
Bloemenwinkel met cadeauartikelen en 
workshops. 
J.G. Sluis, Cabauwsekade 83, Cabauw 
(Lopik), tel: 0348-551270,  
mail: kooilust@hetnet.nl
Open dagelijks 9.00-13.00 en 15.00-18.00, 
wo gesloten

87  Overnachten Boerderij Kromwijk 
Kom landelijk overnachten in één van onze 
drie hooiberghutten. Bezoek ons kleine 
museum in de monumentale boerderij of 
gebruik onze grote hooischuur voor een 
vergadering, workshop, familiereünie of 
verblijfsruimte.
Boerderij Kromwijk, Lopikerweg West 88, 
Cabauw (Lopik), tel: 0348-553161, 
mail: info@boerderijkromwijk.nl, 
www.boerderijkromwijk.nl                                                          
Open gehele jaar op afspraak
 
88  Spel Verhuur Centrale
Verhuur van unieke spelen, springkussens, 
attractiekussens, blikvangers, bijzonder 
vervoer, decor en attributen. Bij ons kunt u 
ook terecht voor diverse spelletjescircuits 
voor een kinderfeestje, vrijgezellenfeest, 
bedrijfsuitje of poldersporten. 
Dorp 57, Polsbroek, tel: 0182-309811, 
mail: info@spelverhuur.nl, 
www.spelverhuur.nl
Open gehele jaar op afspraak, zo gesloten 

89  B&B Apud nos Domi
Alleen of met een groep. Wij verwelkomen 
u graag op onze rietgedekte rijksmonumen-
tale langhuisboerderij. Kom genieten van 
een heerlijk streekeigen ontbijt en tal van 
andere activiteiten.
Noordzijdseweg 163, Polsbroek,  
tel: 0182-309937/06-81934273,  
mail: info@boerderijlogeren.nl,  
www.boerderijlogeren.nl
Open gehele jaar op afspraak
 
90  Landwinkel de Noordzijde 
Verkoop van echte boerenkaas, landwinkel 
producten en vers geschept ambachtelijk 
ijs. Startpunt van de wandelroute ‘Het kla-
vertje van Polsbroek’
Noordzijdseweg 189, Polsbroek, 
tel: 0182-309302/06-51139850, 
mail: hm@landwinkeldenoordzijde.nl, 
www.landwinkel.nl
Open di en vr 13.00-1700, za 10.00-17.00  
en op afspraak  

  Op locatie
 
91  Groene Hart Catering, catering voor  

 onderweg
Picknick op een mooie zomerdag, (maaltijd) 
soep in de winterwandeling of een streek-
gerechtenlunch/buffet. Op elke gewenste 
plek in het Groene Hart. 
Marian Humme, tel: 06-15104078, 
mail: info@groenehartcatering.nl, 
www.groenehartcatering.nl 
Open op afspraak min. 1 week van te voren 
en min. 8 pers.

92  Wandelen en fietsen Krimpenerwaard
Het organiseren van wandel- en fiets- 
arrangementen met of zonder gids in  
combinatie met een boottocht, lunch, 
high-tea of kaasboerderijbezoek. Vele leuke 
mogelijkheden voor uitje met familie, 
vrienden of collega’s. 
Steinsedijk 7a Haastrecht, tel: 06-10434758, 
mail: info@abeloffice.nl, www.facebook.
com/WandelenFietsenKrimpenerwaard
Open gehele jaar op afspraak
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VVV “Het Brugwachtertje”
Pieter Doelmanstraat 19, Alphen aan den 
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VVV Boskoop 
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Markt 35, Gouda, tel: 0182-589110, 
mail: info@welkomingouda.nl 

TIP Oudewater
Leeuweringerstraat 10, Oudewater
tel: 0348-561628, mail: tip@oudewater.net

VVV Schoonhoven in Zilvermuseum
Kazerneplein 4, Schoonhoven
tel: 0182-385612, info@zilvermuseum.nl
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Leuke routes voor kinderen met 
KoeDoetips onderweg; koe knuffelen, 
je eigen ijsje maken, meelopen met 
de molenaar, schilderijtje met wilde 
bloemen maken.  

Keuze genoeg: 
Koekijkroute, Vogelspotroute, 
Molenaarsroute, Picknickroute

Met dank aan:

 

Plattelandstoeristische activiteit

Plattelandstoeristische activiteit & horeca

Horeca

Fietsverhuur

Picknickplaats

Fietsknooppunt

Fiets oplaadpunt

VVV / TIP 

Rustpunt 

TOP

Veerdienst auto’s

Veerdienst fietsers en wandelaars

Symbolen

  IJs-Bier-Kaas Route

  Smikkel-Bikkel Route

  Terrasjes Route

  12 ambachten, 13x gelukkkig

  Tureluren & Flierefluiten Route

  Twin Cities Route West

  Gouden Eeuw Driehoek Route

  Waterlinie & Wiericke Route

  Vogelspot Route

  Picknick Route

  Molenaars Route

  Koekijk Route

Fietsroutes

1 km

1. Zorgboerderij Valkendam en Boerderijwinkel Onder de 
Hooiberg, Alphen a/d Rijn

2.  Zichtstal De Witte Gravin, Alphen a/d Rijn
3.  Hoeve Molenweide, Zwammerdam
4.  Kaasboerderij de Graaf, Bodegraven
5.  IJs en Koffie salon ‘De Zoete Inval’, Bodegraven
6.  Pannenkoekerie ’t Veldhuis, Bodegraven
7.  Kaasmuseum Bodegraven, Bodegraven
8.  Brouwcafé de Molen, Bodegraven
9.  De Bezoekerij, Bodegraven
10. Proeftuin van Holland, Boskoop
11. Schouten’s Kruiden, Boskoop
12. Blauwebessenkwekerij Mr. Blueberry, Boskoop
13.  Rondvaarten langs Boskoopse boomkwekerijen, 

Boskoop
14. Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’, Reeuwijk
15. Kijk- en Kaasboerderij van der Werf, Reeuwijk
16. Restaurant Happz, Reeuwijk
17. Restaurant de Landerij, Waddinxveen
18. Patissiers Femke en Sander, Reeuwijk
19. Restaurant ‘t Wapen & fluisterboten, Reeuwijk
20. De Watersnip Natuuractiviteiten en Accommodatie, 

Reeuwijk
21.  Galeriewinkel AnderZ & Nico van Eijk plateel specialist, 

Reeuwijk
22.  Streekmuseum Reeuwijk
23.  Restaurant Paviljoen ‘t Reeuwijkse Hout, Reeuwijk
24. Kaasboerderij Conny Vroege, Driebruggen
25.  Proeverij ‘de Koffietuin’ en B&B, Nieuwerbrug
26.  Proeven in de Polder, Waarder
27.  Kaasboerderij Cromwijk, Papekop
28.  Atelier Ria van Roekel, Papekop
29.  Hoeve Spoorzicht, Papekop
30.  Eetcafé de Dijketelg, Papekop
31.  Kaasboerderij Janmaat, Woerden
32.  Stichting Romeins Schip, Woerden
33.  B&B ‘De Lage Polder’, Linschoten
34.  Landgoed Logies Louisehoeve, Linschoten
35.  Linschotense Kunstroute, Linschoten
36.  Landgoed Linschoten, Linschoten
37.  Groepsaccommodatie De Kleine Stal,  Snelrewaard
38.  Atelier Es & Zo, Snelrewaard
39.  Theetuin De Kwakel, Snelrewaard
40.  Touwmuseum De Baanschuur, Oudewater
41.  Verhalenmuseum De Heksenwaag, Oudewater
42.  Eethuisje ’t Backertje, Oudewater
43.  Hotel Restaurant Abrona, Oudewater
44.  Partycentrum De Klepper, Oudewater
45.  Mandenmakerij De Broedkorf, Oudewater
46.  Oude Ambachten en Gereedschappen Vergeer, 

Oudewater

47.  Kersenboomgaard Groene Hart Fruit Smorenburg, 
Hekendorp

48.  De Schuur, Oudewater
49.  Kaasboerderij Hoeve Vredebest, Oudewater
50.  B&B De Ruige Weide, Oudewater
51.  Boerderijcamping ‘De Mulderije’, Hekendorp
52.  De Tuinderij, Hekendorp
53.  Dansstudio & Locatieverhuur ‘Dansen in het Groen’, 

Haastrecht
54.  Steppi-E, Haastrecht
55.  Café Goejanverwelle, Hekendorp
56.  Brasserie met bloemen pluktuin, Haastrecht
57.  Gemaal de Hooge Boezem Haastrecht
58.  Echte Bakker Arjan van der Eijk, Haastrecht
59.  Boezemmolen nr. 6, Vlist
60.  Museum Bisdom van Vliet, Haastrecht
61.  IJsselhuis Museumhavencafé, Gouda
62.  Boerderij Poldergeluk, Gouderak
63.  Theetuin Onder de Pannen, Lekkerkerk
64.  Fietsverhuur Hoogenboezem, Lekkerkerk
65.  Kaasboerderij Schep, Bergambacht
66.  Bij Margo Slapen en Ontbijten, Bergambacht
67.  Geitenbedrijf Mooi Mekkerland, Stolwijk
68.  Farm Camps Stolkse Weide, Stolwijk
69.  Polsstokbond Holland
70.  Kaasboerderij van Eijk, Vlist
71.  Café de Vlist, Vlist
72.  Hotel Restaurant Belvédère, Schoonhoven
73.  Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
73.  Stichting Stadswandeling Schoonhoven  
74.  Restaurant Lekzicht, Schoonhoven
75.  Veerdienst Schoonhoven
76.  B&B De Uitspanning, Nieuwpoort
77.  Museum Het Stadhuis en Historische Kring Nieuwpoort
78.  B&B Huize Binnendijks, Schoonhoven
79.  De Wilgensprong, Lopik
80.  Natuurmuseum de Wielewaal, Lopik
81.  IJsboerderij Luciano, Lopik
82.  Boern Logies ‘Lekker Buiten’, Lopik
83.  Camping Wilgenwei, Lopik
84.  ’t Zwaantje, Cabauw
85.  Partycentrum Café In ‘t Witte Paard, Cabauw
86.  Hoeve Kooilust, Lopik
87.  Boerderij Kromwijk, Cabauw
88.  Spel verhuur Centrale, Polsbroek
89.  B&B Apud nos Domi, Polsbroek
90.  Landwinkel De Noordzijde, Polsbroek

Op locatie
91.  Groene Hart Catering, Bodegraven
92.  Wandelen en Fietsen Krimpenerwaard, Haastrecht

Legenda

Pak je fiets en trek erop uit. Stap af 
bij een Struinpunt (activiteit) of 
bij een Vorspunt (streekverhaal). 
De routes worden up to date 
gehouden. Check daarom geregeld 
onze routes op onze website 
struinenenvorsen.nl. 

12 GPS routes met:

•  GPS, QR-codes, fietsknooppunten

•  uitprintbare routebeschrijving

•  smartphoneproof

•  Struin- en Vorspunten

Op stap met vrienden of familie, lekker bijkletsen en 
tegelijkertijd samen bezig zijn. Pak dan de IJs-Bier-Kaas, 
de Smikkel-Bikkel of de Terrasjes Route. Smulroutes 
met workshops, interessante ontdekplekjes, 
restaurantjes en prachtige overnachtingslocaties. 

Altijd al meer willen weten over de ontstaans-
geschiedenis van het Groene Hart, kies dan voor de 
themaroutes; Waterlinie & Wiericke, de Gouden Eeuw 
Driehoek, Twin Cities of de 12 Ambachten, 13x gelukkig 
route. Je komt langs vestingstadjes, verdedigingslinies en 
ambachtslieden met veel streekverhalen.

Uitwaaien met de kids

Cultuursnuiven en 
Linieverhalen

dwars door het
400 kmRuim                  fietsplezier

Laat je haren wapperen

Scan de route en ga op stap!

QR-CODE
FIETSROUTE

Geniet van de gastvrijheid op het platteland

Kies uit een van de 12 thematische fietsroutes met Struin- en Vorspunten. Struinpunten zijn 
locaties waar voor jong en oud iets te beleven is; boerenkaas proeverijen, leuke workshops, 
picknicken op het water, polderspelen, museumbezoek of een terrasje pakken. Vorspunten 
zijn punten op de route met een verhaal over natuur, landschap, erfgoed of over een 
markant streekfiguur. 

Smullen van het Groene Hart
Struinpunten (activiteiten)


