
 Koekeloerenpad

Een leuk, nieuwsgierig makend pad voor kinderen met koeien in de hoofdrol. Bij Kaasboerderij Schep worden meer
dan 500 koeien gemolken. Van de melk wordt kaas gemaakt, maar ook boerenSCHEPijs! Natuurlijk kun je dat allemaal
proeven en zijn er leuke activiteiten te doen zoals kijken naar de Koeiendans.

Startpunt: Kaasboerderij Schep, Bergambacht
Lengte: 5,4 km
Duur: 2 uur
Onverhard: 35 %

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute 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 > Wandelen > GPS - en
knooppuntenroutes > Koekeloerenpad. 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/koekeloerenpad/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Koekeloerenpad

Kaasboerderij Schep, Zuidbroek 153, Bergambacht ⟶  Kaasboerderij Schep - De Koeiendans ⟶  56 ⟶

55 ⟶  Eindpunt Kaasboerderij Schep ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/koekeloerenpad/


 Koekeloerenpad

Koekeloerenpad - 5,4 km - wandelen
2 uur  - 35 % onverhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, streekverhaal
W = wandelknooppunt
K = klikpunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting      
→ =  verbindingsbordjes tussen 2 knooppunten; deze ontbreken soms, de routebeschrijving helpt je dan je weg te
vinden!                 

* Start- en eindpunt: Kaasboerderij Schep, Zuidbroek 153, 2861 LL Bergambacht, coördinaten 51.936084, 4.724128

* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.
* Deze route kan het jaar rond gewandeld worden, er zijn geen beperkingen m.b.t. het broedseizoen

1. S Kaasboerderij Schep, V De Koeiendans.
2. Met de rug naar de boerderij: sla LA op de Zuidbroek.
3. W 56  -  LA naar:
4. W 55  -   hier RD Slingerkade, maakt een bocht naar links.
5. Eind Slingerkade  -  RD over verharde Zuidbroekse Opweg, ook hier een bocht naar links.
6. Op viersprong  -  LA Zuidbroek.
7. Kaasboerderij Schep. Eindpunt bereikt.
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