
 Foodexpeditie Krimpenerwaard

Stap op de fiets voor de foodexpeditie in de Krimpenerwaard en speur naar de unieke smuladresjes. Ontdek een
verrassend aanbod van agrarische en pure producten. Drink een glaasje melk bij een heuse melktap, zie eindelijk
waar die lekkere geitenkaas gemaakt. En natuurlijk scoor je ook die boerenkaas, van koeien dus, bij een boerderij aan
de Vlist.

Startpunt: GOUDasfalt, Gouderaksedijk 32, Gouda
Lengte: 22,5 km
Duur: 2 uur

Je kunt op 2 manieren deze fietsroute op jouw smartphone gebruiken:

1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze
downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!

2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Fietsen > GPS - en
Knooppuntenroutes > Foodexpeditie Krimpenerwaard. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om
batterijen te sparen.

Met deze knop ga je weer terug naar de route.

Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!

Vorspunt, een streekverhaal.

Wandelknooppunt

Fietsknooppunt

Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen.

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/food-kw/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Foodexpeditie Krimpenerwaard

Goudasfalt, Gouderaksedijk 32, Gouda ⟶  9 ⟶  10 ⟶  26 ⟶  28 ⟶  't Wapen van Stolwijk ⟶

FarmCamps Stolkse Weide ⟶  73 ⟶  MooiMekkerland ⟶  31 ⟶  30 ⟶

Kaasboerderij van Eijk ⟶  27 ⟶  12 ⟶  Arjan van der Eijk De Echte Bakker ⟶  34 ⟶

Steinsetuin, pluk en theetuin ⟶  35 ⟶  51 ⟶  40 ⟶  IJsselhuis ⟶  9 ⟶

Eindpunt Goudasfalt ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/food-kw/


 Foodexpeditie Krimpenerwaard

Foodexpeditie Krimpenerwaard - 22,5 km - fietsen - 2 uur

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal
F = fietsknooppunt
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting

* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292 voor de actuele reisinformatie.
* Fietsverhuur Oudewater: https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/fietsverhuur-oudewater/

Start- en eindpunt:  GOUDasfalt, Gouderaksedijk 32, 2808 NG Gouda (Buurtschap Stolwijkersluis).   GPS-coördinaten
52.005566, 4.717437

1. Vertrek vanaf het terrein van Goudasfalt, ga LA op Gouderaksedijk.
2. Op rotonde, RD over fietspad - RA fietspad langs Goudseweg, hier is F 9.
3. Blijf op Goudseweg tot in Stolwijk. Je passeert:
4. F 10  -  F 26  - LA Dorpsplein in Stolwijk – F 28.
5. S ’t Wapen van Stolwijk, Dorpsplein 4, Stolwijk.
6. Dorpsplein wordt Bovenkerkseweg - RD linkerzijde van het water op nummer 49 vind je:
7. S Farmcamps Stolkse Weide, de boerderij van boer Wilco en boerin Durkje, je kunt hier je eigen fles verse

koeienmelk kopen uit de melktap! Je kunt hier ook terecht voor kinderfeestjes of een heuse boerderijvakantie!
8. Je neemt het bruggetje over het water - RA en fietst terug naar het dorp.                          
9. F 28  -  F 73.

10. TIP 1! Stap bij F 73 even uit de route, sla RA steek voorzichtig de Schoonhovenseweg over naar Koolwijkseweg.
Hier vind je op nr. 6 :
S Mooi Mekkerland, waar tweemaal per dag 1600 melkgeiten worden gemolken en de lekkerste geitenkaas van
de streek wordt gemaakt. Je kunt de kaas op dinsdag en vrijdag proeven en kopen op de boerderij; boerin Tina
gaat ook iedere week de boer op naar streekmarkten en foodevents.

11. Terug naar F 73  - F 31  -  F 30  -  bruggetje over - LA Oost Vlisterdijk.
12. S Kaasboerderij van Eijk op Oost Vlisterdijk 4:  Adrie en Henriette zijn hier boer en boerin en melken tweemaal

per dag 60 koeien en maken 4 x per week kaas in echte houten vaten. Zij verkopen in hun boerderijwinkel echte
boerenkaas, Stolweitjes, boerderij-ijs en nog veel meer.

13. Oost Vlisterdijk wordt Boezemmolenpad, bij kruising met Bredeweg
14. F 27  -  steek over - RA voetpad tot rotonde bij de TOP Haastrecht.
15. Steek over naar Grote Haven. Hier vind je op nr. 48:
16. S Arjan van der Eijk, de Echte Bakker met een tea/coffeeroom, met een flinke passie voor het vak: in 2016 de

beste Echte Bakker van Zuid Holland én zegt hij: ik word elke dag nog beter! Tijd voor een heerlijke broodje of
cake, taart of soesje met StolWEItjes.

17. F 12  -  F 34.
18. TIP 2!  Stap bij F 34 even uit de route, sla RA en breng een bezoek aan S Steinsetuin Theeetuin en Brasserie,

Steinsedijk 45.
19. Terug naar F 34  -  F 35  -  F 51  -  F 40.
20. Bij stoplicht LA over Haastrechtsebrug - RA op Gouderaksedijk, keer terug naar het start- en eindpunt Goudasfalt.
21. TIP 3! Voor je dit doet kun je het volgende adres in de stad bezoeken ( de moeite waard):

S IJsselhuis, Drank- en Spijslokaal, Schielands Hoge Zeedijk 1; chef Herman Winkelman rijdt naar de Ruige Weide
in Oudewater voor zijn favoriet boerenkaas en heeft ook vaak gerookte gans uit de polder op het menu.

22. TIP 4! Op Goudasfalt vind je ook: afhaalpunt Rechtstreex Krimpenerwaard waar meer dan 100 producten vers
van het land te verkrijgen zijn, rechtstreex.nl/krimpenerwaard. Daarnaast vordert de aanleg van de Warmoezerij
gestaag..

23. Eindpunt bereikt.

Update 16 mei 2020, routeteam Struinen en Vorsen

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/food-kw/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/fietsverhuur-oudewater/
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