Struinpunten

Kom uitwaaien en genieten van het bourgondische landleven in de Utrechtse Waarden. Onderweg kom je van alles tegen: gezellige terrasjes, varen door de grachten, authentieke (kaas)boerderijen,
historische stadjes, creatieve workshops, landelijke overnachtingsplaatsen, sfeervolle restaurantjes, landwinkels met heerlijke streekproducten en verrassende bezienswaardigheden en ambachten.
- www.huistelinschoten.nl
Open rondleidingen op afspraak

1 Brood en Banketbakkerij Stijnman
Even genieten van een kop koffie met een
lekker gebakje of een broodje.
- Korte Havenstraat 6, Oudewater
- tel: 0348-561279
- mail: info@bakkerijstijnman.nl
- www.bakkerijstijnman.nl
Open ma t/m vr 7.00-17.30 en za 7.0016.00
2 Hotel Restaurant Abrona

- Broeckerstraat 20, Oudewater
- tel: 0348-567466
- www.hotelabrona.nl
Open zie website voor openingstijden en
arrangementen
3 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 vr, za, zo en feest
dagen 11.00-17.00. Groepen op afspraak
4 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 di t/m za 11.00-17.00,
zo en feestdagen 12.00-17.00, in de winterperiode geopend op aanvraag
5 Fietsverhuur Oudewater
Dé plek voor het huren van fietsen. In
Oudewater opstappen of op locatie
geleverd!
- Robert-Jan Haaksman
- tel: 06-21367471
- mail: info@fietsverhuuroudewater.nl
- www.fietsverhuuroudewater.nl
Bereikbaar ma t/m za 8.00-20.00
6 De Broedkorf
Alles over mandenmaken en ander kunst
en vlechtwerk van én met natuurlijke
materialen. Avontuurlijke woonwinkel
én werk en ontmoetingsplaats. Leuk en
avontuurlijk binnenstruinen en vorsen
met alle tijd voor een bakkie verse koffie
- Statenland 3, Oudewater
- tel: 0348-562396
- mail: info@broedkorf.nl
- www.broedkorf.nl
Open winkel wo t/m vr 9.00-17.30 en
za 9.00-16.00, groepen op afspraak
7 Heppie met Steppi-E!

Huur een elektrische step van Steppi-E
en rij het stilste rondje door het prachtige 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
8 Natuurboerderij Hoeve Stein

Wandelen langs onze zichtstal met
koeien in het stro.
- Oukoopsedijk 20, Reeuwijk
- tel: 0182-396832 / 06-11065081
- mail: hoevestein@kpnmail.nl
Open wandelpad iedere dag
9 B&B 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 mei t/m sept

10
Kaasboerderij Ruyge Weyde
Hier word al 5 generaties echte rauwmelkse kaas gemaakt. Mooie winkel en
B&B op de boerderij.
- Ruige Weide 43, Oudewater
- tel: 0348-561141
- mail: info@ruygeweydekaas.nl
- www.ruygeweydekaas.nl
Open ma t/m za 9.00-18.00
11 De Schuur - workshops en

locatieverhuur
Een diversiteit aan workshops op culinair
en creatief gebied in een sfeervolle landelijke 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
B&B Hoeve Spoorzicht
In de hooiberg is geschikt voor vergaderen/gezellig samen zijn. Even uitrusten bij
de Hooiberg met uitzicht op de koeien,
koffie/thee/limonade, zelfbediening
- Jan en Marian Baars
- Diemerbroek 4, Papekop
- tel 0348-564062
- mail: info@hoevespoorzicht.nl
- www.hoevespoorzicht.nl
Open gehele jaar op afspraak
12

13 Eetcafé De Dijketelg
- Papekopperstraatweg 2, Papekop
- tel: 0348-562279
- mail: eetcafe@dijketelg.nl
- www.dijketelg.nl
Open elke dag vanaf 10.00, wo gesloten
14 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
15 Landgoed Logies Louisehoeve
Midden in het Groene Hart op het
Landgoed Linschoten ligt de Louisehoeve,
een boerderij uit 1602. De veestal en
kaashuis 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
16 B&B De Lage Polder

Sfeervol appartement met ruimte voor
4 pers. op één van de landerijen binnen
Landgoed Linschoten.
- Mieke van der Horst
- Korte Linschoten 35 Westzijde,
Linschoten
- tel: 06-13401433
- mail: info@delagepolder.nl
- www.delagepolder.nl
Open gehele jaar op afspraak
17 Linschotense Kunstroute

(op locatie)
Een route langs kunstenaars die
exposeren op bijzondere locaties in combinatie met Kinderkunst met ieder jaar
een ander thema.
- linschotense.kunstroute@gmail.com
- www.linschotense-Kunstroute.nl
18 Landgoed Linschoten
Stichting Concerten Huis te
Linschoten organiseert 2 keer per jaar
(muziek-theatrale) festivalprogramma’s en
concerten op het Landgoed en rond
leidingen met gids over het landgoed
(min. 10 en max. 25 pers). Aanmelden via
Yvonne Postma.
- tel: 0348- 432823
- mail: yvonnepostma45@gmail.com

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

Atelier Es&Zo
Creatieve Workshops voor iedereen
in het Achterhuys van kinderfeestjes,
bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeest tot een
familiedag uitbreidbaar met Boerenlunch
of High Tea. In het Voorhuys wordt er
kleding bedrukt met bijv. naam of logo
van een bedrijf.
- Zuid Linschoterzandweg 47, Snelrewaard
- tel: 06-40859483
- mail: info@atelier-esenzo.nl
- www.atelier-esenzo.nl
Open gehele jaar op afpraak
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21 Theetuin de Kwakel
Theetuin op uniek plekje net buiten
Oudewater met ruime keus aan zelf
gebakken taart, lunch, high-tea en highwine. Verkoop tuindecoratie en glaskunst.
- Noord Linschoterzandweg 53,
Snelrewaard
- tel: 06-24924304
- www.theetuindekwakel.nl
Open 1 april tot 1 okt wo, vr, za, zo en
feestdagen 10.00-17.00
22 Kersenboomgaard Groene Hart Fruit
Teelt en verkoop van vele soorten fruit
en diverse sappen.
- Fam. Smorenburg
- tel: 06-560487694
- mail: groenehartfruit@gmail.com
- www.groenehartfruit-smorenburg.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
23 Boerderijcamping De Mulderije

Kamperen bij nostalgische woonboerderij
nabij de Hollandsche IJssel, seizoen-,
toeristische plaatsen en trekkersveld.
- Fam. Mulder
- Hekendorpsebuurt 33, Hekendorp
- tel: 0348-563233
- mail: info@demulderije.nl
- www.demulderije.nl
Open april t/m okt
24 De Tuinderij
Groente- en fruitverkoop uit eigen kas.
- Theo en Mia van de Sande
- Hekendorpse Buurt 10, Hekendorp
- tel: 0182-501573
- mail: detuinderij@hetnet.nl
Open 1 mei t/m 31 oktober ma t/m za
10.00-17.30
25 Uitspanning Goejanverwelle

Eetcafé, catering, cafetaria.
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
26 Brasserie De Steinsetuin

Brasserie en theetuin. Voor een hapje
en een drankje, high tea en lunch. Met
drie mooie zalen en een aantal prachtige
terrassen met uniek weids uitzicht voor
familiefeest, bruiloft en vergaderen.
- Steinsedijk 45, Haastrecht
- tel: 06-38167594
- mail: info@steinsetuin.nl
- www.steinsetuin.nl
- www.mooivergaderen.nl
Open zie website

27 Gemaal De Hooge Boezem achter

Haastrecht
Expositie ‘1000 jaar bodemdaling en waterbeheer’: verleden, heden en toekomst van
de waterhuishouding met authentieke
machines en een interactieve poldermaquette in voormalig 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
28 Museum Paulina Bisdom van Vliet
Bezichtigen 19e eeuws woonhuismuseum,
ingericht in eind 19e eeuwse stijl.
- Hoogstraat 166, Haastrecht
- tel: 0182-501354
- www.bisdomvanvliet.nl
Open april t/m okt, di t/m zo 11.00-17.00
voor overige openingstijden zie website,
groepen op afspraak
29 Arjan van der Eijk De Echte Bakker

Lunchroom met terras voor een heerlijk
kopje koffie of een lekkere 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
30 Boezemmolen nr. 6
Bij voldoende wind laat één van de molenaars de molen draaien en krijgt u uitleg
van de molenaar of een vrijwilliger over de
molen en de Hooge Boezem.
- Oost-Vlisterdijk 1, Haastrecht
- mail: boezemmolen@solcon.nl
- www.boezemmolen.nl
Open iedere zami, voor groepen op
afspraak
31 Kaasboerderij van Eijk

Boerderijwinkel met boerenkaas,
zuivelproducten en streekproducten.
Van april tot oktober hebben we heerlijk
Boerenschepijs.
- Oost Vlisterdijk 4, Vlist
- tel: 0182-501947
- mail: info@kaasboerderijvaneijk.nl
- www.kaasboerderijvaneijk.nl
Open di en vr 9.00-17.00, za 9.00-16.00
32 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
33 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
- stadswandelingschoonhoven@hotmail.nl
- www.stadswandelingschoonhoven.nl
Open gehele jaar op afspraak. Laatste za
van juni, juli en aug wandelingen voor
individuele deelname.

- www.zilvermuseum.com
Open di t/m zo 11.00-17.00,
feestdagen 12.00-17.00.
35 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
36 Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes
Onze moderne veerponten vormen de
schakel tussen de Krimpenerwaard en de
Alblasserwaard.
- Buiten de Veerpoort 2, Schoonhoven
- tel: 0182-382387
- mail: info@veerdienst-schoonhoven.nl
- www.veerdienst-schoonhoven.nl
Open gehele jaar
37 B&B West 102
West 102 is een B&B in een woonboerderij
in Cabauw, waar plaats is voor 5 personen.
Het ligt op de grens van Utrecht en ZuidHolland.
- Roelof en Wilma de With
- Lopikerweg West 102, Cabauw
- tel: 06-50486113 / 06-20545011
- mail: info@west102.nl
- www.west102.nl
Open gehele jaar
38 In de Hooiberg, logies en ontbijt

Logies en ontbijt is als zelfstandige
woning gesitueerd in de hooiberg achter
een monumentale boerderij voor 2 pers.
met uitzicht op de tuin.
- Mieke de Haan-van Vliet
- Lopikerweg West 91, Cabauw
- tel: 0348-551870 / 06-22559320
- mail: watersnoodt@caiway.nl
- www.indehooiberg.nl
39
Boerderij Kromwijk
Kom landelijk overnachten in één van onze
drie hooiberghutten. Bezoek ons kleine
museum in de monumentale boerderij of
gebruik onze grote hooiberg voor een
vergadering, workshop, familiereünie of
verblijfsruimte.
- Lopikerweg West 88, Cabauw
- tel: 0348-553161
- mail: info@boerderijkromwijk.nl
- www.boerderijkromwijk.nl
Open gehele jaar op afspraak
40 Hoeve Kooilust
Bloemenwinkel met cadeauartikelen en
workshops.
- Emmy Sluis
- Cabauwsekade 83, Cabauw
- tel: 0348-551270
- mail: kooilust@hetnet.nl
Open dagelijks 9.00-13.00 en 15.00-18.00,
wo gesloten

34 Nederlands Zilvermuseum

41 In ’t Witte Paard
Terras, eetcafé, partycentrum, koude en
warme buffetten, koffietafels, diners en
arrangementen voor feesten.
- Cabauwsekade 42, Cabauw
- tel: 0348-551532
- mail: info@inhetwittepaard.nl
- www.inhetwittepaard.nl
Open van 1 april t/m okt, ma, do, vr 15.0001.00 en op za/zo 12.00-01.00, di en wo
gesloten. Bij groepen vanaf 10 pers. gaan
we op afspraak eerder open.

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

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

43 IJssalon/chocolaterie Scoop
Ambachtelijk ijs, koffie/thee, chocolade/
bonbons/cadeaus/Blond-Amsterdam
servies
- Rolafweg noord 42C, Lopik
- tel: 0348-551475 / 06-30654205
- mail: lucoverbeek@kpnmail.nl
- facebook/instagram: scoop.lopik
Open in zomer van wo t/m zo 12.00-20.00,
in winter van do t/m za 10.00-17.00
44
Landwinkel de Noordzijde
Verkoop van onze zelf gemaakte kaas en
andere streekprodukten, picknick en
toilet, startpunt wandelroute ‘klavertje 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
45 Gastenverblijf Apud nos Domi
Hier kunt u overnachten in een rijksmonu
mentale boerderij uit 1643, alleen of tot
max. 15 personen. Onze koeien worden
sinds 2015 gemolken met een melkrobot,
uiteraard bent u welkom om te kijken. Kom
je een keer bij ons boerderijlogeren.nl?
- Noordzijdseweg 163, Polsbroek
- tel: 0182-309937 / 06-27996262
- mail: info@boerderijlogeren.nl
- www.boerderijlogeren.nl
Open gehele jaar op afspraak
46 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
47 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
48 Lunch-, koffie en tearoom

De Wilgensprong
Div. soorten koffie, thee en lunchgerechten,
lunchroom, terras, cadeauwinkel, high tea,
uitgebreide koffie, workshops.
- Graaf Floris IV weg 1, Willige-Langerak
- 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
49 Natuurmuseum De Wielewaal
Natuurmuseum met diorama’s van opgezette dieren in hun natuurlijke
leefomgeving. 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 maart t/m okt di t/m za 10.00-17.00
en klompenwinkel in winterperiode wo
t/m za 10.00-17.00
50 Camperplaats De Willige Waard

Overnachten met een camper op ons kleinschalig campererf. Een locatie in de polder
Willige-Langerak (gemeente Lopik) aan de
rivier de Lek.
- Gerrit en Anneke Rijneveld
- Lekdijk West 76, Lopik
- tel: 0182-385633 / 06-33180582

- mail: info@dewilligewaard.nl
- www.dewilligewaard.nl
Open gehele jaar
51 Boern Logies Lekker Buiten
Geitenkaas, jam en vruchtensappen.
Het voorgedeelte van onze hobbyboerderij:
voor een heerlijke vakantie in de
Lopikerwaard en workshop kaasmaken.
- Fam. Both
- Lekdijk West 43, Lopik
- tel: 0348-551462 / 06-55903654
- mail: both0268@planet.nl
- www.lekkerbuiten.net
Open kaaswinkeltje wo, vr, za, logies gehele
jaar, workshop 1 april t/m 1 nov op afspraak
52
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
53 Café-slijterij De Roode Leeuw
Gelegen langs de Lopikerwaard- en Herman
de Manfietsroute, tuinterras, aanlegsteiger
voor kano’s en kleine bootjes, lunchstop
rondvaartboot IJsselvaert.
- Lopikerweg Oost 194, Lopikerkapel
- tel: 030-6870374 / 06-23558037
- mail: tr.ligchaam@planet.nl
Open gehele jaar, in winter vanaf 14.00 en
in zomer vanaf 11.00 of op afspraak
54 Stichting Yselvaert Rondvaarten

IJsselstein
Tijdens een rondvaart met Yselvaert door
de vestinggracht vertellen de schippers
over de rijke historie en de kenmerkende
plekken die de Baroniestad IJsselstein
rijk is.
- tel: 030-6887273
- mail: info@uitinijsselstein.nl
- www.uitinijsselstein.nl
Open voor kaartverkoop in weekend bij
Museum IJsselstein, Walkade 2, IJsselstein:
tel: 030-6886800, za en zo vanaf 13:00 uur
Rondvaarten mei t/m oktober, za 13.30,
14.30 en 15.30 en zo 13.30 en 14.30
55 Caravanpark De Voormolen
Voor rust en ruimte in het Groene Hart.
Een schitterend park langs de Hollandse
IJssel voor de rustzoekende 50-plussers.
- Zuid IJsseldijk 22, IJsselstein
- tel: 030-6882179 / 06-12481062
- mail: info@devoormolen.nl
- www.devoormolen.nl
Open voor recreatief gebruik tussen
1 april en 1 november
56 Restaurant Rivers-Marnemoende en

Jachthaven Marnemoende
Culinair restaurant met een groot terras
aan het water. Mooie zaal voor vergaderingen, partijen en trouwfeest. Watergenieters
kunnen vlotkamperen met Canadese kano,
sloep, motorboot. Overnachten kan op
tentveld, “de Trek-in” (trekkershut) en op
de camperplaatsen.
Jachthaven
- Noord IJsseldijk 107b, IJsselstein
- tel: 030-6060663
- mail: info@marnemoende.nl
Restaurant
- Noord IJsseldijk 107d, IJsselstein
- tel: 030-6875390
- info@restaurantriversmarnemoende.nl
- www.marnemoende.nl
Open gehele jaar
57 B&B Bakhuis ’t Oude Klooster

In een geheel gerenoveerde stal met
zomerhuis zijn 6 mooie gastenkamers
gerealiseerd. Iedere kamer heeft eigen
sanitair, TV en internet. In de gezamenlijke
ruimte kunt u gebruik maken van koffieen theefaciliteiten, oven, magnetron en
koelkast.
- Fam. Vlooswijk
- Achthoven Oost 3, Montfoort

- tel: 0348-471438
- mail: info@bakhuishetoudeklooster.nl
- www.bakhuishetoudeklooster.nl
Open gehele jaar op afspraak
58 Feestje naar wens
Pony rijden of skelteren, hutten bouwen of
spelen in een echte hooiberg, het is allemaal mogelijk bij ons op de boerderij.
- Achtersloot 115, IJsselstein
- tel: 06-10911262
- mail: info@feestjenaarwens.nl
- www.feestjenaarwens.nl
Open ma 14.00-18.00, di t/m do 10.0018.00, vr 10.00-18.00 en van 19.00-23.00
voor klasse feesten
59 Boer Hans Activiteiten
Boerengolf en sportieve boerenspelen in
een natuurlijke boerenomgeving (weiland),
midgetgolfbaan, en bij slecht weer de
mogelijkheid voor oud-Hollandse binnenspelen.			
- Hans en Gerda Vendrig
- Mastwijkerdijk 7, Montfoort
- tel: 0348-472548 / 06-10939773
- mail: info@boerhans.nl
- www.boerhans.nl
Open di t/m zo 9.00-24.00
60 Vlooswijk Fruit
Verkoop van volledig groente- en fruitpakket, veelal zelf geteeld, ook kunt u
lekker uitblazen op ons terras en genieten
van een vers glaasje sap.
- Kees Vlooswijk
- M.A. Reinaldaweg 66, Linschoten
- tel: 0348-471600
- mail: kees@mtsvlooswijk.nl
Open ma t/m vr 7.30-18.00 en za 9.00-17.00
61 Molen De Valk
Deze molen is uniek doordat hij niet
alleen kan malen, maar ook pellen. Kom
langs voor een rondleiding of eerlijke en
ambachtelijke geproduceerde producten,
ruime keuze.
- Molenstraat 27, Montfoort
- tel: 065 144 5761
- mail: info@molendevalk.nl
- www.molendevalk.nl
Open elke za van 10.00-16.00. De molen
draait bij voldoende wind.
62 Het Beloken Land
Boerderij met eendenkooi. Natuur
wandelingen, excursies, lezingen over
bedrijf en eendenkooi, museum met oude
rijtuigen en gereedschap, vergaderruimte,
lunches, fietstochten, boerenspelletjes en
eendenkooitentoonstelling.
- Fam. Verkaik
- Blokland 116, Montfoort
- tel: 0348-471880 / 06-36331301
- mail: hansvanbemmel@tiscali.nl
Open op afspraak

Kaasboerderij, kaaswinkel en
Zorgboerderij Doruvael
Kaasmaker van Nederlands enige roodschimmelkaas, rondleidingen, terras, streekproducten, wandelen en fietsroutes.
- Blokland 95, Montfoort
- www.doruvael.nl
Zorgboerderij Buitenzorg
- Patricia Vlooswijk
- tel: 06-24970360
- mail: info@doruvael-buitenzorg.nl
- www.doruvael-buitenzorg.nl
Open ma, di, do en vr 10.30-15.30,
rondleidingen op afspraak
Winkel ‘t Kaasmeisje
- Bianca Vlooswijk
- tel: 06-24566448
- mail: kaasmeisje@kpnmail.nl
- www.hetkaasmeisje.nl
Open vr en za 9.00-16.00

- Frans, Robin en Anja van Lint
- Blokland 32, Montfoort
- tel: 0348-472601
- mail: van_lint@tele2.nl
Open winkel: wo en vr 13.00-18.00 en
za 9.00-17.00
65 Cafétaria Zeevliet
Gelegen in de Baronie van IJsselstein, het
plattelandsrestaurant van de Lopikerwaard.
- Boveneind NZ 38A, Benschop
- tel: 030-6889276
- mail: info@zeevliet.nl
- www.zeevliet.nl
Open vanaf 11.30, ma en di gesloten

212fiketmsplezier!

66 Gasterij De Toren

Met terras voor passanten. Koffie/thee/
soep/belegde broodjes. Kamperen op
een eiland en genieten van de rust en
de ruimte. Uitkijktoren (20 m) biedt een
geweldig uitzicht. Verhuur van kano’s en
fluisterboten.
- Fam. Rosenboom
- Benedeneind zz 283A, Benschop
- tel: 0348-451692 / 06-13712125
- mail: marjolein@recreatielandschaprosenboom.nl
- www.recreatielandschaprosenboom.nl
Open (15 mrt-1 nov) do t/m zo van 11.0017.00 uur of op afspraak voor een feeste
lijke aangelegenheid

Oudewater
IJsselstein
Montfoort
Lopik
Schoonhoven
Haastrecht

67 Pannenkoekenhuis en camping

Midden op ‘t Landt
U kunt genieten van onze heerlijke pannenkoeken, lunch, koffie, thee en zelfgemaakte
appeltaart. Gezellig terras en midgetgolfen.
Onze camping heeft ruime plaatsen en een
speeltuin voor de kinderen.
- Wietse en Gerda van Midden/Op ‘t Landt
- Benedeneind nz 430A, Benschop
- tel: 0348-761971 / 06-10309642
- mail: gerdaohl@gmail.com
- www.pannenkoekenhuismiddenoptland.nl
- www.campingmiddenoptlandt.nl

Fietsroutekaart

Op locatie
Verita’s Visit Holland
Ontdek de best bewaarde plekjes in de
Utrechtse Waarden op de begeleide fiets
tochten van Verita’s Visit Holland. Luister
naar de mooiste streekverhalen, proef
de heerlijkste streekproducten en beleef
het zinderende landschap. Fietsverhuur
mogelijk, min. 4 pers. Vera ter Beest, tel:
06-21624852, mail: travel@veritasvisit.nl,
veritasvisit.nl
Fietsverhuur Oudewater
Zie nr. 5

Toeristische
informatiepunten

63

64 Fruitbedrijf van Lint
U kunt bij ons terecht voor groenten, fruit,
zelfgemaakte jams, appelmoes en stoofperen, sappen e.d. Ook houden wij excursies
en kinderfeestjes in onze mooie eigen
boomgaard, in de lente- en zomermaanden.
Excursies en kinderfeestjes op afspraak.

Ruim

VVV Montfoort
Keizerstraat 29, Montfoort,
tel: 0348-474552,
mail: info@vvvmontfoort.nl,
www.vvv.nl
Uit in IJsselstein
Overtoom 7, IJsselstein, tel: 030-6887273,
mail: info@uitinijsselstein.nl,
www.uitinijsselstein.nl
TIP Oudewater
Leeuweringerstraat 10, Oudewater
tel: 0348-561628, mail: tip@oudewater.net,
www.oudewater.net
Toeristisch Informatiepunt Woerden
Meulmansweg 27, Woerden
tel: 0348-799100,
mail: info@toerisme-woerden.nl,
www.beleefwoerden.com
VVV Schoonhoven in Zilvermuseum
Kazerneplein 4, Schoonhoven
tel: 0182-385612,
mail: info@zilvermuseum.nl,
www.vvvschoonhoven.nl

€ 2,www.s tr u i n en en vor sen .n l

Colofon
Uitgave
stichting Struinen en Vorsen,
www.struinenenvorsen.nl,
secretaris@struinenenvorsen.nl
Coördinatie en uitvoering
Streekadvies ’t Laage Land
(Anita van der Vliet, info@streekadvies.nl)
i.s.m. Platform Utrechtse Waarden en het
routeteam (Nel Steenbergen, routessv@
gmail.com en Ria van der Werf,
webmaster@struinenenvorsen.nl).
Foto’s
Boerderij Kromwijk, Pim Steenbergen,
Streekadvies, B&B De Ruige Weide,
Groepsaccommodatie de Kleine Stal,
gemeenten Montfoort, IJsselstein, Lopik
en Oudewater, Stadsarchief Oudewater,
Hardyman - Linschotense Kunstroute,
Manon Kromwijk, B&B West 102
Vormgeving en cartografie
Graficelly, Reeuwijk
Oplage
12.500 exemplaren / april 2018

Mede mogelijk gemaakt door:

De Utrechtse Waarden is het samenwerkingsverband van de gemeenten Oudewater,
Montfoort, Lopik, IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Fietskaart is verkrijgbaar bij alle deelnemers op de kaart en de
Toeristische Informatiepunten. De kaart is ook te downloaden
via www.struinenenvorsen.nl/downloads.
Voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden wordt door de uitgever geen
aansprakelijkheid aanvaard. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk
vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de uitgever.

it het

Groeten u

www.struinenenvorsen.nl

g

an

op
sk
ille

AAL

LEK

KAN

s

jk
Biezendi

K

ijk

kd

Le

RIVIEREN ROUTE
de
r

ve
n

we

g

eg

w

Kr

LEXMOND

ijk

kd

Achte

e

A27

34
47

36

LEK
k
Hog

edij
n

tje

eg

w
ciale

Capelle

BERGAMBACHT

N210

Broekselaan

Benedenberg

Gelkenes

49
Lek

dijk

Ve

48

Lekdijk

West

eg
ew
uw

51
eg

Zijd

dw

Tien

erv

Hei

50
Met dank aan:

er

se

Di

jk

reef

ersd

Reig

eg
Tiendw

A2

Nie

g

dwe

Tien

LE
K

g
er
nb
ve
Bo

k

35

sen

dij

WILLIGE
LANGERAK

33

Tus

en

52

SCHOONHOVEN

n
lane

uw

Zo

Gr

26 Lexmond

ka

de

AMEIDE

SAFARI ROUTE

N210

rkad

ne

Le

oe

t
W

uis

Salmsteke
lda
ina
. Re
M. A

RIVIEREN ROUTE

eg

w

jks

Ri

CABAUW
40

es

Bergweg

eg
rw

ho

rweg

g

eg

rtw

ewe

ens

Vaa

e
pik
Lo

Ni

e

w

eu

Dijkhuis

37
Opweg

rd

aa

elw

dd
Mi

Polde

weg

pad

e
Zijd

Kerk

De

Franse Kade

oon

Sch

39

38

ht

ijk

JAARSVELD

41
Cabauwse molen

LEK

N210

43

KNMI mast

KASTELEN ROUTE

Ac

rd
te

42

32

g

LOPIKERKAPEL

ijk

ost
g O
erwe
Lopik

LOPIK

eweg

sewe

p

Lo

BOURGONDISCHE ROUTE

Zu

46

Oo

afd

Gra

eg

sew

ijd
idz

r
ike

LE

eg

No

UITWEG

eg

w

A

ldaw

eg

POLSBROEK

st

53
ijk
chterd

Watertoren

eg

ew

jds

zi
ord

g

schote n

e Lin
La
ng

sch
oter Zandw
eg

Noord Lin

Zuid

W

eg

eina

w

er

Ge

hov

37. B&B West 102, Cabauw
1. Brood en Banketbakkerij Stijnman, Oudewater
38. In de hooiberg, logies en ontbijt, Cabauw
2. Hotel Restaurant Abrona, Oudewater
39. Boerderij Kromwijk, Cabauw
3. Verhalenmuseum De Heksenwaag, Oudewater
40. Hoeve Kooilust, Cabauw
4. Touwmuseum De Baanschuur, Oudewater
41. Partycentrum eetcafé In ‘t Witte Paard, Cabauw
5. Fietsverhuur Oudewater
42. ‘t Zwaantje, Cabauw
6. De Broedkorf, Oudewater
43. IJssalon/chocolaterie Scoop, Lopik
7. Steppi-E, Haastrecht
LEK
44. Landwinkel De Noordzijde, Polsbroek
8.
Natuurboerderij
Hoeve
Stein,
Reeuwijk
10 Nieuwegein-Zuid
45. Gastenverblijf Apud nos Domi, Polsbroek
9. B&B De Ruige Weide, Oudewater
46. Spel Verhuur Centrale, Polsbroek
10. Kaasboerderij Ruyge Weyde, Oudewater
47. B&B Huize Binnendijks, Schoonhoven
11. De Schuur, Oudewater
48. De Wilgensprong, Lopik
12.11Hoeve
Spoorzicht,
Papekop
Vianen
49. Natuurmuseum de Wielewaal, Lopik
13. Eetcafé de Dijketelg, Papekop
27 Vianen
50. Camperplaats De Willige Waard, Lopik
14. Kaasboerderij Cromwijk, Papekop
51. Boern Logies Lekker Buiten, Lopik
15. Landgoed Logies Louisehoeve, Linschoten
VIANEN
52. Camping Wilgenwei, Lopik
16. B&B De Lage Polder, Linschoten
53. Café Slijterij De Roode Leeuw, Lopikerkapel
17. Linschotense Kunstroute, Linschoten
A2
54. Stichting Yselvaert, IJsselstein
18. Landgoed Linschoten,
Linschoten
55. Caravanpark De Voormolen, IJsselstein
19. Groepsaccommodatie De Kleine Stal, Snelrewaard
56. Marnemoende, IJsselstein
20. Atelier Es & Zo, Snelrewaard
57. B&B Bakhuis ‘t Oude Klooster, Montfoort
21. Theetuin De Kwakel, Snelrewaard
58. Feestje naar Wens, IJsselstein
22. Kersenboomgaard en Groene Hart Fruit, Woerden
59. Boer Hans Activiteiten, Montfoort
23. Boerderijcamping De Mulderije, Hekendorp
60. Vlooswijk Fruit, Linschoten
24. De Tuinderij, Hekendorp
61. Molen De Valk, Montfoort
25. Uitspanning Goejanverwelle, Hekendorp
62. Het Beloken Land, Montfoort
26. Brasserie De Steinsetuin, Haastrecht
63. Boerderij Doruvael kaas, zorg en winkel
27. Gemaal de Hooge Boezem, Haastrecht
de
utenase
Ka
64. Fruitbedrijf van Lint, Montfoort
28. Museum PaulinaA27
Bisdom van Vliet,AHaastrecht
65. Cafetarie Zeevliet, Benschop
29. Arjan van der Eijk De Echte Bakker, Haastrecht
66. Gasterij De Toren, Benschop
30. Boezemmolen nr. 6, Haastrecht
Bolg
erijs
e ka
67. Pannenkoekenhuis en Camping Midden Op ’t Landt,
31. Kaasboerderij van Eijk, Vlist
de
Benschop
32. Café de Vlist, Vlist
33. Stichting Stadswandeling Schoonhoven
Op locatie
34. Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
Verita’s Visit Holland
35. Hotel Restaurant Belvédère, Schoonhoven
Ach
terk
ade
Fietsverhuur Oudewater, nr. 5
36. Veerdienst Schoonhoven
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In verband met werkzaamheden aan de Noord Linschoterzandweg kunnen de routes omgeleid worden
via de Zuid Linschoterzandweg.
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Scan de route en ga op stap!

Legenda
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5 GPS routes met:
• GPS, QR-codes, fietsknooppunten
UTRECHT
• uitprintbare routebeschrijving
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• Struin- en Vorspunten
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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.
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Kastelen Route
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Langs de Lek is veel te beleven en ontdekken. Wachthuizen,
Breudijk Voor wie van romantiek,
peilschaalhuisjes
goed gezelschap en adel- Dorpeldijk
N198 en dijkmagazijnen herinneren nog aan de
dijkbewaking van lang geleden. In het monumentale dijkhuis
lijke verhalen houdt is
in Jaarsveld was het hoofdkwartierijk gevestigd. Het is in het
dit een geweldige route.
w
Veld of op afspraak te bezoeken:
HARMELEN De route voert langs
weekend op enkele inloopdagen
kunstencultuurlopik.nl/dijkhuis. Dat dit ingenieuze beveiligings(verdwenen) kastelen en
systeem nog zo herkenbaar is in het landschap, maakt deze route
het mysterieuze landgoed
erg interessant. Ook de natuurliefhebber komt aan zijn trekken!
Linschoten. Onderweg
komt u door het cupidostadje Montfoort, waar verliefdheid in
rd
waa
de lucht hangt en er Hvolop
wordt. Ook komt u door
armelergetrouwd
IJsselstein, waar niemand minder dan Koning Willem-Alexander
de Baron van is. Daarnaast is het plaatsje bekend als bedevaartsplaats voor een bijzondere verering voor Maria. Een zeer boeial
ende route met een grote rijkdom aan verhalen.
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Stap op de fiets en kom genieten van het bourgondische landEen route dwars door
leven. Onderweg valt er heel veel te proeven en te smullen. De
de stoere polders van
route komt langs boomgaarden, water, polders en bruisende
Lopik met authentieke
stadjes met vele terrasjes. Maak een heerlijke stop bij een
boerderijen en trotse
kaasboer, fruitteler,
bewoners. Voor dit op
molenaar, bakker
het oog rustige boerent
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tw
raa
St
Verscholen tussen
en geploeterd. Als de
het groen vindt u
boeren even niet opletten, werd het land weer water. Niet
gezellige thee- en
alleen door overstromingen, maar ook door inundaties om de
Rietveld
pluktuinen en fantasvijand tegen te houden. En nog steeds moet er hard gewerkt
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om dit oer-Hollandse landschapstonder
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Wilt u weten hoe Oudewatenaren aan hun bijnaam ‘Geelbuiken’
komen? Deze route vertelt u het verhaal van hennep tot touw.
U fietst langs voormalige hennepakkers, de ooit zo belangrijke
Touwfabriek met touwbaan en langs het riviertje de Lange
Linschoten, waarover het touw van Oudewater naar Amsterdam
vervoerd werd. In Oudewater werd het touw gewogen in de
Heksenwaag. Ontdek meer over de rijke historie van Oudewater
en breng een bezoekje aan Touwmuseum de Baanschuur.
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De Utrechtse Waarden is het samenwerkingsverband van de gemeenten Oudewater,
Montfoort, Lopik, IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

en B

oeic

opse

weg

eld

se

Laa

n

