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Cheese!

OP DE FIETS LANGS HET GELE GOUD

Fietsen & kaas: een 
Hollandser combinatie 

bestaat niet. In de 
Cheese Valley – midden 
in het Groene Hart bij 
Gouda en Woerden – 
kun je de natuur en 

cultuur rond het gele 
goud vanaf je rijwiel 

beleven.
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LINKS Kaas-
marktenfan? 
Hou cheeseval-
leyholland.com 
in de gaten voor 
actuele infor-
matie. 
RECHTS Lekker 
ravotten in het 
hooi!

ussen asfalt en oase zit in het Groene Hart 

slechts één afslag. Hier in de Krimpenerwaard 

met haar molens, huisjes met houten luikjes en 

kanalen, geflankeerd door knotwilgen, lijkt het 

alsof we door een Bert Haanstra-film fietsen, zo glori-

eus Hollands komt het groen nu in de lente over. Het 

sappige poldergras in het fraaie veenweidelandschap 

vormt al eeuwen de voedingsbodem voor de boeren-

kaas, die nog steeds in de klassieke wagenwielvorm 

in deze Cheese Valley wordt gemaakt, inmiddels met 

officieel EU-keurmerk. Zoals bij Kaasboerderij Schep, 

waar ze ook bezoekers onthalen. Kinderen mogen 

kalfjes aaien (in een échte Kalverstraat naast de stal) 

en trots laat Jaap Schep de melkcarrousel zien (‘Daar 

begint de dag om 03.00 uur’ ) en uiteraard de kaasma-

kerij. ‘Onze truffelkaas gaat naar toprestaurants in 

Amerika.’  

Onder Ruysdael-luchten fietsen wij even later over de 

knusse grachten van Gouda, dat zich al sinds de veer-

tiende eeuw kaasstad mag noemen.

Kaaskoppen
Op de Markt vindt nog altijd de – 100 procent folklo-

ristische – kaasmarkt plaats. Vanuit de historische 

Goudse Waag (anno 1668) heb je hier prachtig zicht 

op, evenals op het Oude Stadhuis (anno 1459), dat een 

klokkenspel met mechanische poppen herbergt. In 

de Waag geeft stadgids Judith de verklaring voor de 

term ‘Kaaskop’. Lachend: ‘Als boeren vroeger ruzie 

kregen, zochten ze elkaar soms op met rieken en daar-

bij gebruikten ze de kom, waarin kaas werd gemaakt, 

als helm. Vandaar dus: kaaskoppen.’ Behalve kaasstad 

is Gouda overigens ook stroopwafelstad en kaarsen-

stad. 

Kaaskoningin
Naast de Waag en het Oude Stadhuis is de Sint-Jans-

kerk in Gouda een must-see. Niet alleen is het met 

123 meter de langste kerk van Nederland, ook de 

gebrandschilderde ramen uit de 16de eeuw zijn uniek. 

Na aangenaam dwalen door de binnenstad en de 

rustieke hofjes, zetten wij via de Reeuwijkse Plassen 

koers naar Bodegraven. In dit gezellige dorp wemelt 

het van de (voormalige) kaaspakhuizen in weelderige 

neo-renaissance-stijl, die vaak te herkennen zijn aan 

Fietsen & wandelen
In Bodegraven kun je een historische wandeling maken langs diverse kaasparels, 
van pakhuizen tot een klassiek molen aan de Oude Rijn. Deze wandeling kun je 
ook met een gids maken. Een sportieve aanrader is verder de ANWB knooppunten-
fietsroute van 43 km in cheesy valley. Geniet van weidse uitzichten over sappige 
weilanden, fraaie dijkjes langs water, boerderijen, koeien, knotwilgen en schattige 
historische stadjes zoals Montfoort en Oudewater. Souvenirtip: koop een stuk kaas 
bij de boer! anwb.nl/kaasroute

Leuk voor 
gezinnen

1 KAMPEREN TUSSEN DE 
KOEIEN

Vakantie vieren in een luxe tent 
in de polder met zicht op koeien, 
schapen en weidevogels. Dat 
kan op de boerderij van Wilco en 
Durkje. Indoor bieden ze ook nog 
een konijnenknuffelschuur en een 
speelzonder. Stolkse Weide, Bo-
venkerkseweg 49, Stolwijk

2 SPELEN IN DE POLDER
In de Krimpenerhout heeft 

Staatsbosbeheer een speelpolder 
gerealiseerd. In het avonturenbos 
kunnen kids hutten bouwen. Ook 
mogen ze met een slingertouw 
proberen een slootoverkant te 
halen.
Vanuit Krimpen aan de Lek is het 
tien minuten lopen vanaf het 
Krilpad.

3 KINDERKAASMARKT
Gelijktijdig met de Goudse 

Kaasmarkt zijn er in de zomerva-
kantie kinderkaaspelen achter de 
Waag. Het is een vrolijke mix van 
spelletjes en activiteiten, waarin 
een hoofdrol is weggelegd voor 
– ja – kaas.  Hou cheesevalleyhol-
land.com in de gaten voor actuele 
informatie. 
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              LEDEN
AANBIEDING

3 x to do-lijst

1 FLUISTERBOOTJE 
HUREN

Bij  etablissement ’t Vaantje 
bij de Reeuwijkse Plassen kun 
je een milieuvriendelijke fluis-
terboot huren, desgewenst 
met gevulde picknickmand!
Korssendijk 32, Reeuwijk

2 VIRTUEEL MELKEN
De Cheese Experience 

is een leuke (toekomstige) 
attractie. Je stapt in een 
enorme Goudse Kaas waar 
je o.a. virtueel mag melken 
en kazen keren. Kijk op www.
goudacheese-experience.
com voor actuele informatie. 
Agnietenstraat 21, Gouda

3 BIER & KAAS
Bij een kaasje hoort soms een 
biertje. In Brouwerij De Molen 
in Bodegraven wordt in die 
behoefte voorzien. Ze maken 
hun eigen bier, maar bieden 
ook internationale craft –en 
speciaalbieren aan. Lekkúr.
Overtocht 43, Bodegraven

  MEER LEUKE TIPS & TRIPS GROENE 
HART:  ANWB.NL/TIPSGROENEHART

de luiken voor de beluchting van de opgelegde kazen. 

Ook wordt hier jaarlijks een Kaaskoningin verkozen, 

niet te verwarren met een veredelde Missverkiezing. 

Want de dame moet een agrarische achtergrond heb-

ben of uit de kaashandel komen. 

Van kaas tot koe
Gouda mag dan de toeristische kaasstad zijn, Bodegra-

ven is het fysieke kaashart van Nederland, zo schetst 

de huidige Kaaskoningin Marlou Bink-Verkleij. ‘Hier 

ligt zo’n 30 miljoen kilo aan kazen opgeslagen.’ Hoe 

dat precies in zijn werk gaat, ontdekken wij verderop 

na een ontspannen fietstocht langs de Oude Rijn in de 

vestingstad Woerden: een kaaspakhuis uit de jaren 

dertig aan de Emmakade is hier onlangs geheel ge-

renoveerd en biedt bezoekers aldus initiatiefneemster 

Kitty Kusters nu een ‘Van Koe tot Kaas-ervaring’. ‘En 

geheel interactief.’ Op zolder ligt het resultaat als geel 

goud opgeslagen. Kitty: ‘Voel maar eens hoe zwaar 

zo’n kaas is.’ Iets later ligt-ie in blokjes op een kaas-

plankje. En ach, die calorieën, die fietsen we er wel uit.

3-daagse stedentrip v.a. € 109,- p.p.

PROEF & BELEEF GOUDA
Ontdek hoe lekker Gouda is. Bewonder het handjeklap op de kaasmarkt, een historisch 
en nostalgisch tafereel vol spektakel. Met een beetje geluk mag je een stukje proeven! 

Nog niet genoeg geproefd? Verscholen in het hart van Gouda ligt de Siroopwafelfabriek. 
Je leert er alles over deze heerlijke lekkernij. 

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer gratis extra’s je krijgt.

Wat krijg je?
In het historische centrum van Gouda is 
het viersterren Best Western Plus City 
Hotel Gouda gelegen. Dit moderne hotel 
is omgeven door de grachten van de stad 
en interessante bezienswaardigheden. De 
Markt is op slechts 550 meter van het hotel 
gelegen. Best Western Plus City Hotel Gou-
da is de ideale uitvalsbasis om drie heerlij-
ke dagen in Gouda te beleven. In het hotel 
vind je restaurant Gregorius Cool. Door de 
grote open keuken kun je de koks aan het 
werk te zien. De enorme lichtkoepel die 
de de oude gas- en lichtfabriek en het mo-

derne hotel verbindt, geeft veel daglicht 
in het sfeervol ingerichte restaurant. Het 
hotel beschikt ook over een bar, De Lange 
van Wijngaarden, waar je kunt genieten 
van een drankje aan de bar of aan de grote 
leestafel. 

BLAUW
• 2 nachten in een Comfortkamer
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
+ fietsroutes in de omgeving
BRONS
+ lunchpakket voor tijdens de fietstocht
ZILVER
+ fruitmand (op de kamer)
GOUD
+ fles wijn (0,5l) op de kamer bij aankomst

PLATINA
+ leuke verrassing bij check-out

Wat kost het?
€ 109,- 
Dagelijkse aankomst mogelijk.
Je kunt ook kiezen voor een verblijf in 
driesterren Best Western City Hotel in 
Woerden v.a. € 104,- 

Ga je mee?
Boek op anwb.nl/k6gouda of bel ANWB 
Ledenreizen op 088-269 0269, keuzenr. 5.

Bovenstaande prijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid 
in een 2-pers.kamer Comfort. Toeslag alleengebruik € 
52,-. Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: toeristenbe-
lasting € 1,59 p.p.p.n. (ter plaatse te betalen), reserve-
ringskosten € 25,- per boeking.

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds
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