
BOERENKAAS FIETSROUTE ZOETERWOUDE
Fietstassen vol lekkers!

Pak de fiets en proef, beleef en ontdek de prachtige, 
landelijke polders van Zoeterwoude. Er valt van alles 
te beleven; je komt langs oude molens, vlindertuinen, 
streekwinkels en bezoekboerderijen. Panelen en 
audionetics geven je onderweg meer informatie over 
bijvoorbeeld boerenkaas en weidevogels.
 
Bijen en vlinders
Tijdens deze route fiets je door een landelijk gebied 
dat rijk is aan water en natuur met een bonte 
verzameling bloemen in de bermen. Dankzij deze 
bloemenlinten zijn de polders nog mooier om te zien 
en zijn ze een waar paradijs voor bijen, vlinders en 
andere insecten. Mooi, toch?

Van moeras tot boerenkaas
Tot de middeleeuwen was het veengebied rond 
Zoeterwoude moerassig en drassig. Daarna werd 
het veen afgegraven, sloten gegraven en polders 
drooggemalen. De combinatie van sappig gras, 
gezonde koeien en ambachtelijke kaasmakers 
leveren in Zoeterwoude al eeuwenlang buitengewoon 
smakelijke boerenkazen op. 

Proef, beleef en ontdek
Onderweg vertellen informatiepanelen je meer over 
de boerenbedrijven langs de route. En audionetics 

vertellen je een verhaal over weidevogels of 
bijvoorbeeld boerenkaas, als je met een pedaal 
daar zelf de energie voor opwekt. Dorst of lekkere 
trek gekregen? Proef de volle smaak van verse melk 
uit de melktap. Scharrel in de boerderijwinkel een 
lekkere lunch bij elkaar. Langs de route zijn genoeg 
picknickplekken te vinden en een prachtig uitzicht 
is gegarandeerd. Wie met kinderen op pad is, gaat 
zeker langs de ijsboerderij of gaat op avontuur op het 
wildplukpad bij Boerderij ’t Geertje.



STARTPUNT
Recreatief Transferium/TOP Zoeterwoude 
Groene Hartplein 4 in Zoeterwoude
www.toproutenetwerk.nl/alle-tops/zoeterwoude

BOERDERIJEN
Van onderstaande boerderijen is de kaas of zuivel 
te koop bij Hoogvliet Supermarkten.

Kaasboerderij De Vierhuizen
Geerweg 5 in Zoeterwoude
Open: Ma, Wo, Vr en Za 9-17 uur
www.kaasboerderijdevierhuizen.nl

Zuivelboerderij Veldhoeve
Broekweg 2 in Zoeterwoude
Open: Dagelijks 7-20 uur
www.veldhoevezuivel.nl

Kaasboerderij Van Veen
Weipoortseweg 72a in Zoeterwoude
Open: Do 13-17 uur, Vrij en Za 11-17 uur
www.kaasboerderijvanveen.nl

Kijk op de website voor het volledige overzicht 
van alle bezoekboerderijen langs de route:
www.ontdekzoeterwoude.nl

Boerenkaasroute Zoeterwoude
Open: Dagelijks
Lengte: 17 km
Markering: gele, rechthoekige bordjes met witte koe
Website: www.ontdekzoeterwoude.nl

Lente Tips
Ga voor meer uitjes, evenementen en routetips naar 
www.landvanwijkenwouden.nl
www.groenehart.nl/lente

Colofon
De Boerenkaasroute is een samenwerking van Gemeente Zoeterwoude met Zoeterwoudse 
ondernemers, Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland. Deze folder is speciaal voor de klanten 
van Hoogvliet Supermarkten gemaakt als onderdeel van Vier de Lente in het Groene Hart en 
in samenwerking met stichting Land van Wijk & Wouden. Hoogvliet Supermarkten is hoofd-
sponsor van Vier de Lente in het Groene Hart. 


