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De term ‘podcast’ horen we steeds vaker voorbij komen, maar wat 

is het precies? Bij een podcast wordt een gesprek of een verhaal 

van iemand opgenomen dat je op elk moment kunt terugluisteren 

via internet. Je kunt het vergelijken met een radio-uitzending 

waarbij de informatie beschikbaar is op een mobiel toestel. Via 

allerlei websites maar ook via Spotify kun je podcasts over de 

meest uiteenlopende onderwerpen beluisteren. Maar wat maakt 

dit nieuwe communicatiemiddel nu zo populair? Onze maatschappij 

is steeds meer gericht op audio en video om snel en eenvoudig 

informatie tot ons te kunnen nemen. Waar je ook bent. Zo kun je 

een podcast luisteren in je luie stoel of tijdens een wandeling in de 

frisse buitenlucht. Op de website van Buitengewoon Bodegraven-

Reeuwijk bieden we een aantal leuke podcasts aan. 

In de Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk Podcast neemt Bastiaan 

Meijer je mee naar al het moois dat Bodegraven-Reeuwijk je te bieden 

heeft.

Podcast Beleef!
In deze aflevering ga je samen  

met boswachter Ties Ittman en  

Richelle de avonturenroute in het  

Reeuwijkse Hout beleven. Daarna  

leer je alles over kaasmaken van kaasboerin  

Irma op Kaasboerderij de Graaf!

Postcast Ontdek!
In deze aflevering ga je samen  

met boswachter Ties Ittman naar  

de Put van Kruijt en de Oukoopse  

Molen. Ook schuif je aan bij Ardy en  

Ivanka de Goeij in de stal van Hoeve Stein.

Podcast 70 jaar 
Kaaskoningin 
Deze aflevering gaat over een  

typisch Bodegraafs fenomeen, de  

Kaaskoningin. Samen met haar hofdames is zij 

de hoofdpersoon tijdens de Najaarsmarkt. Tot de 

optocht op donderdag is het een groot geheim 

wie de nieuwe Kaaskoningin is. Gevraagd worden 

om Kaaskoningin te zijn is een grote eer. Sinds 

vorig jaar is de Kaaskoningin bijgeschreven in de 

inventaris van Immaterieel Erfgoed en daar zijn we 

maar wat trots op. 

 

Podcast RAMPJAAR
Waarschijnlijk ken je Fort Wiericker- 

schans tussen Bodegraven en  

Nieuwerbrug wel… Maar wist je  

dat het fort pas is gebouwd nadat het in  

1672 gruwelijk mis is gegaan? In deze podcast  

neemt Bastiaan Meijer je mee naar 1672.  

Het Rampjaar… Wat heeft het betekend voor 

onze gemeente en wat merk je vandaag nog  

van de Oude Hollandse Waterlinie? Dat doet  

hij niet alleen, maar samen met historicus  

Maarten van Rossem en theatermaker  

Michiel van de Burgt.

podcast

Beleef!
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ontdek!
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Bodegraven-Reeuwijk heeft veel mogelijkheden voor recreatie, wandel- 

en fietsroutes, een museum bezoeken, winkelen, lekker uit eten of een 

gezellige avond uit. Hier vind je leuke winkels, gezellige grand cafés en 

uitstekende restaurants. Je kunt genieten van streekproducten van de 

boerderij tot een biologische high tea. Elk dorp heeft zijn eigen historie 

en een eigen karakter. De sfeer is goed en de mensen zijn vriendelijk. 

Voel je welkom!

Bodegraven-Reeuwijk has a lot to offer for your leisure and pleasure, 

ranging from walking and cycling routes, museums, shopping, and a  

wide choice of dining experiences and options for a fun night out. 

You will find quirky shops here, as well as cosy coffee bars and fine 

restaurants. Indulge in the many regional delights from local farms or 

go for an organic high tea. Each village in our municipality has its own 

history and distinct character. The atmosphere is always good, and the 

people are friendly. 

You are welcomed with open arms!

In Bodegraven-Reeuwijk gibt es viele Möglichkeiten zur Freizeit-

Gestaltung: Wander- und Fahrrad-Routen, Museums-Besuche, 

Einkaufsbummel, essen gehen oder einen geselligen Abend verbringen. 

Hier finden Sie schöne Geschäfte, gemütliche Cafés und ausgezeichnete 

Restaurants. Genießen Sie regionale Produkte vom Bauernhof oder  

einen Bio-High Tea. Jedes Dorf hat seine eigene Geschichte und  

seinen eigenen Charakter. Die Stimmung ist gut und die  

Menschen sind freundlich. 

Fühlen Sie sich willkommen!

Bodegraven-Reeuwijk offre pléthore de possibilités récréatives,  

des balades à pied et des itinéraires vélo, des musées à visiter,  

du lèche-vitrine, une gastronomie délicieuse ou une agréable sortie  

en soirée. Vous y découvrirez de chouettes magasins, d’agréables  

cafés et de succulents restaurants. Vous y dégusterez des produits  

locaux provenant de la ferme et même un High Tea bio. Chaque  

village possède son histoire et est doté de son caractère  

propre. L’atmosphère y est agréable et les gens  

accueillants. 

Soyez les bienvenus!



Omdat buiten op jou wacht!
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Cultuur Water Natuur Ambacht

2023 gaan we enthousiast van start met een nieuw magazine! Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk is het lokale platform  

voor alles wat met recreatie te maken heeft. Ben je inwoner of toerist? Bij ons vind je alle informatie over wat er te doen  

is in deze prachtige regio. Ook hebben we een website www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl 

 

Buitengewoon veel mogelijkheden om te recreëren
Dat we Bodegraven-Reeuwijk ‘Buitengewoon’ noemen is niet zomaar. Onze leefomgeving middenin het Groene Hart heeft nu eenmaal buitengewoon 

veel mogelijkheden om te recreëren. Fietsen, varen of een wandeltocht maken, musea bezoeken of shoppen. Ook lekker uit eten gaan en genieten 

van gerechten die bereid zijn met (h)eerlijke streekproducten is een aanrader. Maak van jouw dag of avond uit iets bijzonders en laat je verrassen 

in onze oergezellige cafés en uitstekende restaurants. Hapje eten met familie of op stap met vrienden, een bedrijfsuitje midden in de natuur of een 

excursie met je schoolklas. Het is hier betoverend mooi en het leuke is, je blijft ontdekken en saai is het nooit. 

Trots op onze streekproducten
Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk herken je de dorpen aan een eigen karakter en tradities die trots in ere worden gehouden. Soms al  

decennia lang. Oude ambachten, zoals kaas maken en bier brouwen, pure ingrediënten, maar dan vertaalt naar de tijd van nu. Producten uit de 

streek, van de boerderij of uit de biologische theetuin. Proeven is genieten. 

Inspiratie opdoen
Voel je welkom in Bodegraven-Reeuwijk en laat je vooral verrassen. Dit magazine is een leuk begin van jouw reis langs onze mooiste plekjes en  

proeverijen. Natuur en cultuur, water en land. Inspiratie opdoen langs de seizoenen heen met tips, fijne recepten en verhalen van mensen uit jouw 

buurt die we met plezier in de spotlights hebben gezet. 

Veel leesplezier
Voordat je in een lekkere stoel wegzakt en begint met bladeren in deze nieuwe uitgave van Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk, vinden wij het leuk 

om te vertellen dat dit magazine tot stand is gekomen uit een samenwerking. Inwoners uit onze dorpen, gedreven ondernemers, creatieve geesten 

en de Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk, we willen iedereen bedanken voor de enthousiaste medewerking. En nu? Nu is het aan jou om in 

beweging te komen. Want buiten wacht op jou! Lees, geniet, proef en beleef. Ga eropuit, veel plezier.

Stichting Promotie Bodegraven-Reeuwijk
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Streekmuseum Reeuwijk
Wie meer wil weten over de geschiedenis van het 

Reeuwijkse land gaat naar Streekmuseum Reeuwijk. Het 

museum laat zien dat de Reeuwijkse Plassen zijn ontstaan 

door turfwinning. Naast het leven op en aan de plassen 

geeft het museum een uitgebreid beeld van het dagelijks 

leven op het platteland in ‘grootmoeders tijd’. Genealogie 

met tienduizenden namen is de trots van het museum. 

Museum De Koffietuin
Midden in het Groene Hart van Nederland, in  

Nieuwerbrug, ligt museum De Koffietuin. Een oude boerderij met 

gedeelten uit 1610 waar van alles op koffiegebied te vinden is.  

In de museumwinkel zijn meer dan 25 soorten koffie te koop. Ook 

wordt het hele theeassortiment van hofleverancier Wijs & Zonen 

verkocht, dat zijn meer dan 100 theeën! Verder zijn er allerlei koffie 

gerelateerde artikelen te zien en te koop, zoals serviezen maar ook 

onderhoudsmiddelen voor je eigen espresso-apparaat.

Het Groene HartHuys
De KunstKring, de Culturele Commissie en de Historische  

Kring vertegenwoordigen een cultureel-historisch deelgebied  

en omvatten samen het gehele spectrum van kunst, cultuur  

en plaatselijke historie.  

Vanuit hun achtergronden en werkzaamheden geloven zij in de meerwaarde  

van verbinding van kunst, cultuur en historie vanuit drie organisaties op 1 plek. 

Deze plek noemen ze het Groene HartHuys en ligt centraal in de  

gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hier wordt op allerlei manieren de  

diversiteit van hun achtergronden zichtbaar, laten ze de samenwerking  

bloeien door een divers palet van activiteiten en verbinden ze de  

kernen van Bodegraven-Reeuwijk.

Het Kaas Museum
Het Kaas Museum, terug naar de tijd van het 

pure ambacht, onze historie over kaas maken, 

maar dan in nieuwe stijl. De collectie met unieke 

historische objecten laat de geschiedenis zien 

van kaas, kaas maken, de kaasmarkt, het 

boerenleven en de kaashandel in Bodegraven 

door de eeuwen heen.

In een museum ben je even in een andere wereld. Er worden verhalen verteld aan de hand van voorwerpen of filmpjes. Of een gids neemt 

je mee op reis door het museum en vertelt je onderweg over de dingen die je tegenkomt. Een bezoek aan een museum is leuk en heel 

interessant. Dit geldt zeker ook voor onze musea en ons Groene HartHuys. Je bent van harte welkom!

Musea en het 
           Groene HartHuys

het 

Ontdek hoe prachtig de natuur in onze regio is met de mooiste 

fietsroutes. Stap op de fiets, want zo zie je alles van het Groene 

Hart waar je met vrienden of familie een fantastische dag zal 

beleven. De natuur geeft je rust en energie tegelijk. Na een lange 

fietstocht kun je heerlijk relaxen op één van de vele terrassen. 

De beste routes om te fietsen en locaties voor fietsverhuur kun 

je vinden op de website van Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk 

en in het VVV kantoor. Ook geven we je tips voor een goede kop 

koffie, lunch of borrel onderweg. 

Fietsend het Groene Hart verkennen
Recreëren betekent lekker naar buiten, de omgeving verkennen en de 

mooiste fietsroutes uitstippelen. Op je fiets voel je je vrij, want je kunt 

optimaal ontspannen tussen de uitgestrekte weilanden. In het Groene 

Hart ervaar je rust en ruimte. Woon je of verblijf je hier in de buurt, ga 

er dan op uit. Je kunt kiezen om zelf een fietsroute af te leggen met 

een kaart of GPS. Volg jouw route door Bodegraven, Reeuwijk-Dorp, 

Reeuwijk-Brug, De Meije, Sluipwijk, Tempel, Nieuwerbrug, Hogebrug, 

Driebruggen en Waarder. Deze dorpen en buurtschappen horen allemaal 

bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Elk dorp heeft zijn eigen karakter 

met eigen specialiteiten. Een boerderij waar kaas wordt gemaakt, een 

brouwerij waar we ons eigen lokale bier brouwen of je  

bezoekt een streekmarkt of proeftuin waar je eerlijke  

producten kunt kopen. 

De recreatiewebsite Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk geeft een 

uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden voor recreatie, activiteiten 

en horeca. Zo ligt aan de rand van Reeuwijk vakantiepark Landal De 

Reeuwijkse Plassen waar je kunt overnachten in het weekend of tijdens 

een vakantie. Vanuit Reeuwijk pak je makkelijk de fiets en ontdek je de 

mooiste natuurgebieden met veel water.  

Ook ben je zo in het gezellige centrum van  

de stad Gouda met leuke toeristische 

bezienswaardigheden. Bezoek het VVV  

kantoor aan de Marktstraat in Bodegraven  

voor alle informatie over recreatie in deze  

regio of kijk op de website. 

Stukkie fietsen VVV kantoor 
           Bodegraven

Mooiste fietsroutes in het Groene Hart

Speurtocht Bodegraven
Wie denkt dat een speurtocht kinderspel is, we dagen je uit! Een speurtocht doen is een ontzettend leuke 

bezigheid voor iedereen. Tegelijkertijd maak je een gezonde wandeling en beantwoord je vragen over jouw route. 

Wandel door het Limespark en leer meer over de geschiedenis van onze regio. Deze leuke speurwandeltocht zit 

vol verrassingen, wetenswaardigheden en opdrachten. De antwoorden wijzen je de weg. Bij deze speurtocht kun 

je een bezoekje aan kinderspeel- en dierenpark De Oude Zustertuin niet overslaan. Nog een aanrader is Het Kaas 

Museum in Bodegraven centrum.

Speurtocht Reeuwijk-Dorp
Ontdek Reeuwijk-Dorp en de rijke historie via deze leuke fotospeurtocht. Kijk goed om je heen en probeer alle 

vragen te beantwoorden over specifieke dorpskenmerken, gebouwen en natuur. Deze speurtocht duurt ongeveer 

1,5 uur en is een ontspannen beleving voor het hele gezin. Ook voor de kleintjes is deze wandeling prima te doen. 

Eenmaal gestart bij het Huis van Alles in Reeuwijk-Dorp volg je de route aan de hand van de vragen. Onderweg 

kom je gezellige restaurants en terrassen tegen. Genieten van een zomerse wandeling met een leuke uitdaging 

voor elk gezelschap.

  

Speurtocht Reeuwijk-Brug
Op avontuur in Reeuwijk-Brug? Dan is deze speurtocht door de natuur zeker een aanrader. Ga goed  

voorbereid op pad en vergeet vooral je laarzen niet aan te doen. De route van de tocht leg je in  

ongeveer 1,5 uur af en dat maakt deze speurtocht een gezellige familieactiviteit. Iedereen kan  

deelnemen aan deze speurtocht die in drie delen is opgebouwd. Je start met een fotoronde en  

gedurende de tocht speur je de route af en beantwoord je allerlei vragen. Makkelijk en soms ook  

wat moeilijker, dat maakt deze activiteit uitdagend en verrassend. Altijd leuk om even mee te pikken  

op jouw route is Het Streekmuseum Reeuwijk dat geopend is van april tot en met september voor  

bezoekers en rondleidingen.

SPEURTOCHTEN  & Tips
Kids



IJSPRET!

Misschien heb jij wel eens in een kajak gezeten. Dan weet je 

dat de inspanning die je levert ontzettend veel ontspanning kan 

geven. Precies dat is wat kajakken zo leuk maakt, zeker in deze 

waterrijke omgeving. Binnen en net buiten Bodegraven-Reeuwijk 

kun je prachtige routes varen in een kajak. Alleen of met een 

groep vrienden of familie, kajakken is een aanrader voor iedereen 

die van een sportieve activiteit houdt. 

Een beetje spierballen
Je ziet ze varen over de smalle rivieren tussen de polders of op de 

plassen, spitse boten die je met een dubbelbladige paddle vooruit 

stuurt. Een kajak is doorgaans van boven dicht en daarmee verschilt 

dit type boot van een kano die juist een open bovenkant heeft. Ook 

is een kajak lichter in gewicht en smaller van postuur. Wie een beetje 

spierballen heeft kan kajakken. Je zult merken dat je op een sportieve 

manier kunt recreëren en tegelijkertijd geniet van de natuur om je heen. 

Hard hoef je namelijk niet te gaan, het gaat om het plezier en vooral… 

ontspannen.  

Water verveelt nooit
Kajakken is een leuke groepsactiviteit en kun je het hele jaar door 

doen. Ja, zelfs in de winter zien we kajakvaarders over de plassen 

gaan. Kleed je wel warm aan met goede thermokleding, want zeker 

op het water kan de gevoelstemperatuur vele malen lager liggen. 

Tegelijkertijd geeft het water je die enorme rust. Golvend, kabbelend 

of windstil, water verveelt nooit. Zeker niet als je omgeven bent door 

eindeloze weilanden die je vanaf het water bekijkt vanuit een heel ander 

perspectief. En ga je vroeg op pad dan zul je verrast worden door een 

frisse deken van dauw en een ongekende stilte waar je de wereld in 

ziet ontwaken. Even helemaal weg uit de drukte van alle dag, de zon 

die langzaam opkomt, ritselend riet langs de oevers en vogels die laag 

overvliegen. Wat is het hier mooi!

Leuke activiteit voor iedereen
Wil jij het Groene Hart ontdekken vanaf de glinsterende plassen waar 

geen einde aan lijkt te komen? Zoek je een activiteit in de natuur voor 

jouw bedrijf, vriendengroep op familie-uitje? Varen met een kajak is 

een geweldige belevenis. Talloze diersoorten die zich alleen in bepaalde 

jaargetijden laten zien, een verbluffend mooie kijk over het polderland-

schap, rust en puur relaxen. Vraag meer informatie aan over de  

expeditie door het Groene Hart die aange- 

boden wordt door De Buitenbasis in de Meije. 

Meer informatie

KaJakKEn 
    in allE 
 jaargETijdEN!

Winter Winter
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wat een water!
Bekijk je Bodegraven-Reeuwijk vanuit de lucht dan zie je dat onze 

omgeving voornamelijk uit water bestaat. Een prachtig gezicht. Het zal 

je niet verbazen dat er heel veel op het water wordt gerecreëerd. Niet 

alleen in de zomer kun je hier volop zwemmen en varen, ’s winters als 

er ijs ligt bindt jong en oud de schaatsen onder voor een mooie tocht 

op de vaarten en plassen. 

Winters genieten doen we al jaren
Elk jaar hoopt de schaatsliefhebber zich weer een weg te banen langs 

de rietkragen op de plas. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest, want 

in de historieboeken over onze regio zien we dat er heel vroeger ook 

veel geschaatst werd. In het Streekmuseum Reeuwijk vind je er allerlei 

informatie over, bijvoorbeeld over de Pijpentochten op de schaats. 

Vanuit Rotterdam kwam men schaatsend naar Gouda en kocht daar 

een (breekbare) pijp met lange steel. De bedoeling was dat je die pijp 

heelhuids naar Rotterdam terug schaatste.

 

Schaatsen 
In Reeuwijk-Brug organiseerde de ijsclub Wilhelmina plassentochten.  

Bij ’t Wapen van Reeuwijk kon je je inschrijven voor deze 

schaatstochten en bond je je schaatsen onder voor een winterse route 

over het ijs. De steigers achter ’t Wapen lagen vol met schoenen en 

tassen als de schaatsers vertrokken waren, de Reeuwijkse plassen op.   

Kennen we de prikslee nog? 
We zullen je geheugen even opfrissen. Vroeger werd een (prik)slee  

gebruikt als vervoermiddel. De slee was dus een voertuig dat 

voortgetrokken werd door mensen of door een paard of een 

ander trekdier. Doordat de ondergrond van sneeuw of ijs was 

gleed de prikslee gemakkelijk voort op zijn dunne glijders 

gemaakt van hout en ijzer. Eigenlijk kennen 

we die slee nog gewoon, te koop in de 

speelgoedwinkel of bouwmarkt, maar 

dan had de prikslee ook nog een 

sportief karakter. Toch zien we in 

het winterlandschap van nu minder 

vaak een prikslee voorbijkomen dan 

vroeger. Op zich best jammer, want 

het is een prachtig gezicht.

Meters maken
Naast een handige manier om jezelf of 

goederen te vervoeren, was priksleeën in de jaren ’80 en ’90 

een geliefde wedstrijdsport. Geregeld vielen dorpsgenoten in de 

prijzen. Er bestond zelfs een priksleevereniging ‘Oud Holland’ die 

wel 150 leden telde. Waarom wij zo goed waren in het beoefenen 

van deze winterse activiteit? Onze omgeving bestaat uit heel veel 

water. Ligt er eenmaal natuurijs, dan kun je aardig wat meters 

maken. 

DO IT YOURSELF (#DIY)
Is er een echt strenge winter op komst? Dan kun jij gaan oefenen 

op je eigen prikslee, want die maak je eenvoudig zelf. Zo maak 

je de twee prikstokken van skistokken waar je de punten van 

een riek stevig op bevestigt. Op jouw prikslee kun je een zadel 

maken, zeker voor afstanden boven de 30 kilometer is dat best 

comfortabel. Dat noem je dan een zitslee. De knieslee is echt 

voor wedstrijden. Let erop dat er een minimale dikte van 12 

cm geldt om te kunnen priksleeën op natuurijs en dat is voor 

Nederlandse begrippen helaas niet meer zo vanzelfsprekend.

 

Foto: Nico Hermenet

Op glad ijs
Leuk weetje:  

het zal je niet verbazen dat die  

prikstokken putjes in het ijs veroorzaken.  

Vroeger, na een dagje sleeën spoot de  

brandweer dan een laagje water op het ijs, 

zodat het ’s nachts weer goed kon  

dichtvriezen en er de volgende dag  

weer prachtig glad ijs lag.

TIP van de boswachter
Wie dacht dat de polder in de winter saai is, heeft het mis. Het 

plassengebied vormt namelijk een giga overwinteringsgebied voor 

soms wel meer dan 100.000 vogels. Naast ganzen betrekken 

smienten, krak- en slobeenden de polder. Een deel van de Reeuwijkse 

Plassen is aangewezen als Natura-2000 gebied, een Europese 

erkenning voor de bijzondere natuurwaarden. Neem zeker even een 

kijkje bij het vogelkijkscherm aan de Lecksdijk die over de surfplas 

(plas Broekvelden) uitkijkt. ’s Avonds slapen hier tienduizenden smienten.  

Ook maak je kans om soorten als het nonnetje, de brilduiker of de kleine 

zwaan te zien. Dan natuurlijk nog de grote zilverreiger. Waar dit vroeger 

een bijzondere verschijning was, zie je ze nu overal langs de slootkant 

staan. In het Reeuwijkse Plassengebied overwintert deze reigersoort.  

In stille en afgelegen polderbosjes slapen er soms wel tientallen bij 

elkaar in een hoge boom. Een statige verschijning. Hebben we een koude 

winter? Dan kost het vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur 

te behouden. Sommige kleine zangvogels kunnen zelfs wel 10% van hun 

gewicht verliezen na een koude nacht. Daarom is het belangrijk om de 

vogels een handje te helpen om de reserves weer aan te vullen. Zorg 

daarom voor extra voedsel in jouw tuin. Denk aan zadenmengsels, fruit, 

maar ook pinda’s en vetbollen. Help vogels de winter door!



Winter

Kanovaren op de Oude Dorpenroute 
KaNOrOUTE in dE wINTER

Kim de Leeuw (43) sinds 1 november 2022 werkzaam bij Landal de 

Reeuwijkse Plassen als assistent parkmanager.

WAAR KENNEN WE JE VAN?
Jullie kennen mij omdat ik een echte Bodegraver ben. Van mijn 18e 

tot mijn 24e heb ik even in Rotterdam gewoond, maar verder altijd in 

Bodegraven (ik ben inmiddels 43). Ik ben tot mijn 22e actief geweest 

op onder andere de hockeyclub in Bodegraven als trainer/coach, maar 

ook heb ik in het jeugdbestuur en de barcommissie gezeten. Eenmaal 

weer terug in Bodegraven na mijn 24e, toen mijn oudste twee dochters 

inmiddels op de basisschool zaten, ben ik jarenlang actief geweest voor 

en op de school van mijn meiden. Verder ga ik graag een hapje eten met 

mijn kinderen of vrienden of gezellig een drankje doen met vriendinnen en 

dat doe ik graag in al onze leuke en gezellige horeca in het dorp.  

Daar zijn jullie mij vast ook wel eens tegengekomen!

WAT MAAKT VOOR JOU JOUW DORP ZO BIJZONDER?
Bodegraven is voor mij bijzonder omdat het echt voelt als mijn thuis. 

Ik ga graag op reis, bezoek andere dorpen of steden of ga een 

weekendje weg in eigen land, maar weet dat ik in Bodegraven wil 

blijven wonen. Hier hoor ik thuis. Ik zit zomers erg graag in een bootje 

op het water. Vanuit Bodegraven vaar je zo overal naar toe. Ik ervaar 

de omgeving vanaf het water als zo mooi en fijn. Ik kan daar echt van 

genieten en laat andere dingen daarvoor liggen. Mijn favoriete rondje 

met de boot is vanuit Bodegraven bij Nieuwerbrug de dubbele Wiericke 

op, dan verder door Driebruggen, Hekendorp, Oudewater en dan of 

via Montfoort of via Linschoten naar Woerden en dan weer terug naar 

Bodegraven, heerlijk!

WAT MOETEN WE IN JOUW DORP GEZIEN of BEZOCHT 
HEBBEN?
Wat men in Bodegraven gezien of bezocht moet hebben? Als ik 

iemand van buitenaf (leuker nog uit het buitenland) mee zou nemen 

naar Bodegraven, zou ik gaan eten bij de Brouwcafé de Molen, daar zit 

toch wel een heel leuk verhaal achter. Ook zou ik dan een bezoekje 

brengen aan Kaasboerderij de Graaf in Buitenkerk, zo leuk! Of aan het 

melkveebedrijf van de familie Oostdam die inmiddels hun eigen verse 

melk in de supermarkt hebben liggen. Ik woon sinds 2017 naast de 

dorpskerk, die moet je ook echt een keer op met mooi weer, geweldig 

uitzicht! Maar als je echt zou vragen wat ik leuk vind, dan zijn het wel 

de evenementen die in het dorp, voor het dorp en met het dorp worden 

georganiseerd. 

 

Ik word blij van het voorjaarsfeest met bands uit eigen regio, de 

Najaarsmarkt met Kaaskoningin (dat vinden mensen buiten Bodegraven, 

laat staan buiten Nederland, zoiets grappigs), Jam in the Park en voor 

de kinderen de onmisbare Vakantiespelen.

OP WELKE MANIER LEVER JIJ EEN BIJDRAGE AAN DE 
LOKALE SAMENLEVING?
Nou dat moge duidelijk zijn (knipoog). Ik koop en recreëer zoveel 

mogelijk lokaal. 

WAT IS VOOR JOU EEN LEUKE MANIER OM TE 
RECREËREN?
Ik loop heel vaak met mijn hond een rondje Bodegraven-Zwammerdam 

of Bodegraven-Nieuwerbrug. Ook vind je mij samen met de hond 

regelmatig in het Limespark of Reeuwijkse Hout, in het bos of rondje 

plas, dat kan allebei. En wat ik al eerder aangaf zit ik heel erg graag op 

het water. Zodra de voorjaarszon zich weer laat zien zorg ik dat de boot 

in het water ligt en varen we weer heerlijk onze tochtjes.

ALS JE EEN WENS MAG DOEN VOOR JE DORP,  
WAT WENS JE DAN?
Als ik een wens mocht doen voor Bodegraven? Dat is een lastige 

want daarmee schop je altijd wel iemand tegen het zere been. Maar 

zonder dat dat mijn bedoeling uiteraard is zou ik het geweldig vinden 

als de ruimte rond de Dorpskerk waar nu tig auto’s geparkeerd staan 

(waaronder die van mijzelf), autovrij gemaakt wordt en dat daar 

terrassen komen of vaker gebruik wordt gemaakt van deze mooie plek 

voor (kleine) evenementen. Sinds ik hier zelf woon en dat is niet voor 

lang meer helaas, ben ik deze plek alleen maar mooier gaan vinden. 

Je kan hier zoiets leuks, moois en gezelligs van maken. Dat zou ik een 

aanwinst vinden voor het dorp.

KIM DE LEEUW
Maak kennis met... 
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Bij Kanovereniging De Goudse Peddel weten ze als geen ander hoe 

inspirerend de winter kan zijn als je op het water bent. Kanovaren 

in het winterlandschap is een prachtig mooie ervaring, zeker 

langs de Oude Dorpen Kanoroute. Je vaart met de kano door een 

ontginningslandschap dat honderden jaren oud is, je komt langs 

lintdorpen en veenweiden. Bij een lintdorp ligt de bebouwing 

geheel aan een dijk of kanaal, langgerekt aan de oever dat je kunt 

vergelijken met een lint. Onderweg is het puur genieten van een 

landschap dat gekenmerkt wordt door een schat aan cultuur en 

natuur. 

Nu wordt de Oude Dorpenroute vooral in de zomer druk bevaren.  

Toch zal het je misschien verbazen hoeveel animo er in het 

winterseizoen is voor een sportieve kanotocht. Ontspannen recreëren 

in de frisse buitenlucht, energie opdoen en al het moois ontdekken dat 

het winterseizoen jou te bieden heeft. Juist in de winter schittert de 

zon extra op het landschap. Laagjes rijp sieren de velden en rietkragen. 

Het zacht kraken na een nachtje vorst. Steeds meer kanovaarders 

gaan er in de winter op uit voor een tocht door het Groene Hart. 

Ben je een ervaren kajakker, dan weet 

jij dat kanovaren in de winter extra 

aandacht vraagt. Om onderkoeling 

te voorkomen zorg je allereerst 

voor isolerende onder- en 

bovenkleding. Je vaart in de winter 

liever niet alleen, maar met een 

groep. Zeker als je de plassen 

op gaat neem dan een zwemvest 

mee, want het water kan verraderlijk 

koud zijn mocht het mis gaan. Ook een 

warm drankje en iets te eten is handig om 

in je tas te stoppen. Pauzeren doe je altijd 

kort, zodat je snel weer in beweging bent en je spieren warm blijven. 

Bij terugkomst trek je een lekkere, warme jas aan en zal je merken 

dat je snel afkoelt na jouw inspanning. Kortom, ga goed voorbereid het 

water op. En mochten er geluiden zijn dat aanhoudende nachtvorst 

voor dichte sloten en vaarten kan gaan zorgen? Denk dan  

aan de schaatsers en stel je kanotocht heel even uit. 

Meer informatie over kanoroutes vind je hier      

Bereidingswijze:

Wel de spliterwten in ruim water (het liefst een dag voor je gaat koken)

• Giet het water van de gewelde spliterwten af en doe deze in 

een grote pan, met 2 à 3 liter water. Voeg ook de runderschenkel, 

schouderkarbonade, laurier en kruidnagels toe, breng het geheel aan 

de kook. • Als het geheel het kookt, zet het vuur op een laag pitje en 

laat het zachtjes doorkoken voor ongeveer 2 uur. • Maak ondertussen 

de wortels, aardappelen en de knolselderij schoon, snij deze in kleine 

blokjes, ook de rookworst. En de prei in ringen. • Na 2 uur voeg je de 

bovenstaande ingrediënten aan de soep toe. Breng alles aan de kook 

en laat het daarna 2 à 3 uur zachtjes door koken op laag vuur. • Na de 

lange kooktijd haal je de runderschenkel en de schouderkarbonade uit de 

soep en snij deze klein. Voeg daarna het vlees weer toe aan de snert en 

breng de soep op smaak met het bouillonblokje en zout en peper.

Snert
Ingrediënten (8 personen)

• 500 gram spliterwten

• 500 gram schouderkarbonade

• 1 rookworst

• 1 runderschenkel

• 3 speklappen

• 4 grote aardappelen

• 1 prei

• 2 winterpenen

• 1 bosje bladselderij

• ½ knolselderij

• 2 laurierblaadjes, 5 kruidnagels

•  zout, peper en groentebouillon 

blokje

Ingrediënten (8 personen)

• 500 gram spliterwten

• 3 vegan worstjes (eventueel)

• 1 bosje peterselie

• 5 grote aardappelen

• 2 prei

• 3 winterpenen

• 1 bosje bladselderij

• ½ knolselderij

•  2 laurierblaadjes en  

5 kruidnagels

•  zout, peper en groentebouillon 

blokje

Vegan Snert

Bereidingswijze:

Wel de spliterwten in ruim water (het liefst een dag voor je gaat koken) 

• Giet het water van de gewelde spliterwten af en doe deze in een 

grote pan, met 2 à 3 liter water. Voeg ook de laurier en kruidnagels 

eraan toe, en breng deze aan de kook. • Als het geheel het kookpunt 

bereikt, zet het vuur op een laag pitje en laat het zachtjes doorkoken 

voor 2 uur. • Maak ondertussen de winterpenen, aardappelen en de 

knolselderij schoon, snij deze in kleine blokjes, snij ook de vegan 

worst in blokjes en de prei in ringen. • Na 2 uur voeg je bovenstaande 

ingrediënten aan de soep toe. Breng alles aan de kook en laat het 

daarna 2 à 3 uur zachtjes doorkoken op laag vuur. • Breng de soep op 

smaak met het bouillonblokje en zout en peper en maak het af met 

peterselie en bladselderij.

RECEPTEN & GERECHTEN



Waar kennen we Jan van?
Jan woont in Driebruggen en is altijd actief geweest in zijn directe 

omgeving. Na de middelbare school ging hij aan de slag bij een 

aannemer in Waarder tot hij in 1980 besloot de overstap te maken 

naar een kantoorbaan bij gemeentewerken in Driebruggen. Hij werd 

ambtenaar bouw en woningtoezicht bij de gemeente Reeuwijk en rolde 

door richting de woningbouw. Sinds de jaren ‘90 zette Jan zich vanuit de 

Woningbouwvereniging Reeuwijk in voor huurders en daar kijkt hij met 

genoegen op terug. Tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Dat kan Jan 

beamen: “Voordat je het goed en wel in de gaten hebt ben je zomaar 

65”. Jan is inmiddels 74, getrouwd met Mijnie en samen wonen zij  

nog altijd met veel plezier op hun landelijke stek.

Wat maakt jouw dorp zo bijzonder?
In Driebruggen wonen we op een unieke plek, helpen elkaar, we zijn 

echt dorpsgenoten die naar elkaar omzien. Ik hoop dat dit nog lang 

mag blijven bestaan.       

WAT MOETEN WE IN JOUW DORP GEZIEN of BEZOCHT 
HEBBEN?
Op het smalste stuk van de Oude Hollandse Waterlinie, tussen de 

weilanden, tellen we in Jans dorp zo’n 2000 inwoners. Kenmerkend is 

de locatie, precies tussen de IJssel en de Oude Rijn en bij de derde 

brug over de Wiericke. “Persoonlijk is het bankje naast de Dubbele 

Wiericke een favoriete plek. Even een momentje van rust, kijkend naar 

de Zuidkade met veel authentieke woningen. En waar ik ook graag kom 

is de prachtige uitkijktoren ‘de Wierickewachter’ bij de Enkele Wiericke, 

die zo’n 600 meter achter het dorpshuis staat. Je krijgt hier een 

geweldige uitkijk over de polders, zelfs tot aan omliggende plaatsen 

als Gouda, Haastrecht, Oudewater, Woerden, Bodegraven die je via 

verschillende fietsroutes aan kunt doen. 

Op welke manier lever jij een bijdrage aan de 
lokale samenleving?
In het jaar dat Jan trouwde sloot hij zich aan bij de muziekvereniging 

waar hij vier decennia lang bij betrokken bleef. Ruim 35 jaar deed hij 

trouwe dienst bij de vrijwillige brandweer. Tegenwoordig is Jan kerkelijk 

actief met ‘allerlei ditjes en datjes’ en beoefent hij in het voorjaar zijn 

hobby als weidevogelaar. Dat Jan een bezige bij is staat buiten kijf. 

“Negen jaar geleden ben ik gevraagd om mee te denken met het 

opzetten van een hospice in Bodegraven en dat is uitstekend gelukt. 

Nog altijd ben ik er vaak te vinden. Daarnaast zijn we met een groep 

vrijwilligers bezig met Het Streekmuseum Reeuwijk, voor sommigen 

beter bekend als de Oudheidkamer. Daar ligt de grote uitdaging om het 

oude noodgebouw te vervangen voor nieuwbouw.”

Meedraaien in commissies en vrijwilligersorganisaties is Jan op het 

lijf geschreven. Waar zit hij niet bij? Stichting Driebruggen Waarder 

Actief, afgekort SDWA, is er zo één die altijd op Jan kan rekenen. 

Naast mooie wandelingen en fietstochten die georganiseerd worden 

rond Waarder en Driebruggen, zet de stichting zich jaarlijks in voor de 

feestelijke Dorpendag. Tevens leuk om te noemen is zijn rol binnen de 

Erfgoedcommissie die Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk adviseert over zaken die zijn vastgelegd in 

verschillende wetten en bepalingen over monumenten en ander 

erfgoed. Nu al meer dan 20 jaar is Jan actief binnen de commissie die 

alles nauwkeurig in de gaten houdt wat betreft historische en culturele 

kenmerken waar we in onze omgeving zo trots op zijn en die we graag 

willen behouden of juist op de kaart willen zetten. 

Wat is jouw manier van recreëren?
Lekker wandelen in de polder of een rondje fietsen in de Meije of de 

Vlist. Prachtige omgeving waar we van blijven genieten. Ook vind ik het 

belangrijk om ons eigen dorp gezellig te houden, mensen te betrekken 

ook als zij nieuw zijn in Driebruggen. 

Als je een wens mag doen voor je dorp,  
wat wens je dan?
Zoals ik al eerder zei: we wonen op een unieke plek, helpen elkaar, we 

zijn echt dorpsgenoten die naar elkaar omzien. Ik hoop dat dit nog lang 

mag blijven bestaan.    

JAN VAN ESSCHOTEN
Maak kennis met... 
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Alvast een voorproefje van wat er jaarlijks op onze agenda staat. Meer ontdekken? Scan de code 

Wat Waar Wanneer

Carnaval Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp februari 

Boerenlandfair & Koeiendans Waarder april

Koningsdag Activiteiten in alle dorpen 27 april

Borft Live Bodegraven mei

Groene Hartdagen Bodegraven mei

Jam in the Park Bodegraven mei

Maestro Bodegraven juni

Dorpendag Driebruggen & Waarder juni

Bruisend Reeuwijk Reeuwijk augustus

Borefts Bier Festival Bodegraven september

Open Monumentendag Activiteiten in alle dorpen september

Najaarsmarkt met Kaaskoningin Bodegraven september

Terug naar 1672 
Rampjaar klinkt niet best en dat was het ook niet, want 1672 staat 

bekend als het dieptepunt van de Nederlandse geschiedenis. Het 

zal je maar gebeuren, je woont in een land waar het opeens een 

chaos is door oorlog. Helaas zien we de gevolgen van oorlogen in 

de hedendaagse wereld vaak genoeg in het nieuws voorbij komen. 

In juni 1672, ruim 350 jaar geleden, vielen buitenlandse legers 

onze toenmalige Republiek binnen, waarmee alle ellende begon. Als 

verdediging liet onze eigen bevolking grote stukken van Nederland 

onder water lopen en dat noemen we de Oude Hollandse Waterlinie. 

Linie betekent lijn, of beter gezegd: verdedigingslijn. De Oude Hollandse 

Waterlinie loopt van Muiden tot onder Gorinchem, dwars door onze 

gemeente. Eind december 1672 kregen de soldaten onze regio te 

pakken, omdat de Oude Hollandse Waterlinie door de vrieskou in ijs 

veranderd was. Het Franse leger volgde zijn route over het bevroren 

water en bereikte onze dorpen. Foute boel. In Bodegraven en 

Zwammerdam werden huizen in brand gestoken en er 

vonden plunderingen plaats. Deze vreselijke periode 

heeft aan veel mensen het leven gekost.  

Trots op ons fort
Fort Wierickerschans staat op de lijst van 

verdedigingswerken. Tijdens de oorlog 

in 1672 verbleef prins Willem III in zijn 

hoofdkwartier in Nieuwerbrug. Eén ding wist 

hij zeker: een ramp als deze mag nooit meer 

gebeuren. Daarom gaf hij in januari 1673 

opdracht om permanente versterking neer te 

zetten. Een half jaar later is Fort Wierickerschans 

helemaal klaar. Bijna 75 jaar later verliest het fort 

zijn strategische functie, want er is geen gevaar meer 

in het gebied tussen Nieuwerbrug en Bodegraven. In 1747 besluit men 

om het fort een andere bestemming te geven. Het fort wordt 

een buskruitmagazijn en ligt op een perfecte locatie 

en redelijk veilig, omdat er geen woningen in de 

buurt van de Wierickerschans staan. Dikke muren 

en steunberen moeten voor een extra veilige 

opslagplaats zorgen. Nog altijd kun je het fort 

in Nieuwerbrug bezoeken en zien hoe dik die 

muren in het echt zijn. 

Verschillende wandelroutes 
langs de Oude Hollandse Waterlinie 

vind je hier

RAMPJAAR 1672 EN ONS FORT

EVENEMENTEn
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Waan je in een andere wereld op 
camping De Bessenhof

In buurtschap de Tempel in Reeuwijk vind je de naturistencamping 

De Bessenhof. Sinds 1953 wordt deze camping beheerd door de 

naturistische vereniging Zuidhollandse Lichtbond. Leden van de 

vereniging zorgen voor het onderhoud van het campingterrein dat een 

oppervlakte heeft van zo’n 9 hectare. Vooral in de wintermaanden 

vinden onderhoudswerkzaamheden plaats, zodat de camping in het 

voorjaar weer gasten kan ontvangen. Snoeien, beschoeien, paden 

bijwerken, schoonmaken, alle voorzieningen nalopen. Ook het zwembad 

wordt helemaal gereinigd en zal net voor de opening weer gevuld 

worden. Leden van de Groen- en Onderhoudsgroep zijn wekelijks 

present om de klussen te klaren. Gedurende de winter wordt er tevens 

hard gewerkt om het rooster van vrijwilligers te maken. Onder de 

taken is het bemensen van de entree een belangrijke, om de gasten 

hartelijk te kunnen ontvangen. Speciale kortingen voor het voorjaar 

en arrangementen voor de camping worden samengesteld omdat 

de reserveringen vanaf november al binnenkomen. Andere faciliteiten 

waar de vereniging zich op voorbereidt tijdens de winterstop zijn het 

clubhuis van de Bessenhof “de Groote Waard” en de sauna. Ook de 

georganiseerde activiteiten tijdens het kampeerseizoen worden met 

zorg voorbereid. Samenwerken aan het terrein en de camping zorgt 

voor een speciale sfeer en betrokkenheid. Mensen kennen elkaar en 

zijn er trots op dat gasten aangenaam verrast zijn als zij midden in het 

landschap van het Groene Hart een luxe park vinden met een zee aan 

ruimte en geweldige voorzieningen. De camping is open voor iedereen 

die houdt van naturistenrecreatie in een prachtige natuur. Eventuele 

nieuwsgierige blikken van voorbijgangers worden geweerd door een hek 

waar je als gast een sleutel van krijgt. Echter, iedereen is op afspraak 

welkom voor een rondleiding. 

Vanaf april zal het terrein ‘zomerklaar’ zijn en gaat  

het seizoen van start. 

               Meer informatie

Kamperen bij de 
Hollandse Boerderij
Echt even helemaal onthaasten op één van de meest karakteristieke 

plekken van Nederland? Kom dan kamperen op de Hollandse Boerderij 

in De Meije, een polderlandschap aan de rand van Bodegraven.  

Op en rondom de camping kun je zwemmen, vissen en wandelen in 

een natuurlijke omgeving. De camping staat bekend om de prachtige 

ligging. Fietsen door het platteland dat omgeven is door een wijd 

plassengebied. Vanuit De Meije fiets of vaar je zo naar de Nieuwkoopse 

Plassen waar het puur genieten is. De Hollandse Boerderij is een 

populaire camping bij gezinnen en biedt tevens perfecte voorzieningen 

voor groepen. Gasten die deze camping bezoeken ervaren de sfeer als 

gastvrij en rustgevend. Combinatie van vaste plekken, het trekkersveld 

en camperplaatsen maakt deze camping een genot voor elke 

kampeerliefhebber. 

De eigenaren nemen echt de tijd voor je en onderhouden de camping 

uitstekend. “Bij de voorbereidingen van het nieuwe seizoen proberen 

wij alles weer netjes en schoon te hebben voor het voorjaar.  

Denk aan kleine schades die hersteld worden of verzakkingen op 

het kampeerveld. Als de eerste gasten arriveren willen we dat onze 

camping er piekfijn bij ligt. Eigenlijk voeren we in alle seizoenen 

onderhoud uit, aangezien we het hele jaar door open zijn. Grote klussen 

doen we dan in het laagseizoen en we gebruiken de wintermaanden om 

na te denken over het optimaliseren van ons bedrijf. Momenteel zijn 

we bezig met een platform dat gelinkt staat aan onze website, zodat 

gasten online inzicht hebben in onze beschikbaarheid.  

Zo kunnen zij direct een campingplaats boeken  

wat voor beide partijen efficiënter werkt.”

               Meer informatie
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Wat is er leuker dan picknicken onderweg? Pak je picknick-

mand en stop er wat lekkers in. Je kunt eindeloos variëren. 

Wij hebben wel wat tips! Veel van de producten kun je lokaal 

kopen, bijvoorbeeld kaas van één van onze kaasboerderijen.

3 Lekkere knabbels; blokjes kaas, stukjes worst, olijven,  

 druiven, noten, radijsjes, snoeptomaatjes

3 Heerlijke, simpele sandwiches en wraps

 •  Sandwich kip: vers brood, zelf gebakken kipfilet in plakken 

gesneden, botersla, gesneden rode ui en dressing (bv 

mayonaise met citroensap en wat peper en zout)

 • Sandwich ei: vers brood, gebakken ei met spek

 •  Sandwich aardbei: vers brood met aardbeienjam en verse 

aardbeien

 •  Wrap zalm: wrap ingesmeerd met kruidenboter, daarop 

gerookte zalm en gesnipperde bosui

 •  Wrap brie: wrap, licht ingesmeerd met honing, plakjes brie 

en walnoten

3 Quiche; kant en klaar of zelfgemaakt

3 Lekker zoet: brownies of macarons

3  Dorstlessers: water met schijfjes komkommer en blaadjes 

munt, (zelfgemaakte) ijsthee

3 Frisse wijn, bier of een zelfgemaakte cocktail

Het voorjaar is bij uitstek weidevogelseizoen. Vanaf februari komt de 

grutto na een lange vermoeiende reis vanuit Afrika opvetten op de plas-

drasgebieden in de Reeuwijkse polders. Ook vele andere weidevogels, 

zoals de kievit en de tureluur komen op deze weidevogelplassen af en 

vinden hier voedsel, rust en een partner voordat ze de broedgebieden 

opzoeken. Langs de Lecksdijk heb je een schitterend zicht op de 

oer-Hollandse polder. Vergeet zeker niet je verrekijker mee te nemen 

om het weidevogelspektakel van dichtbij te bekijken. Ben je fan van 

bloemen en planten? Ook deze zijn goed vertegenwoordigd.  

 

Vanaf april kleuren de graslanden paars en geel van de dotterbloemen, 

gele ratelaar, scherpe boterbloem en koekoeksbloemen. Een prachtig 

gezicht! Wanneer de temperatuur stijgt en de dagen lengen kan je 

zomaar een ringslang tegenkomen die voorbij kruipt of heerlijk in het 

zonnetje ligt op te warmen. Speur daarom goed de beschutte, zonnige 

plekjes af. Houd ook het water goed in de gaten want de ringslang is 

een uitstekende zwemmer. Schrik niet als je een ringslang ziet. Ze zijn 

niet giftig en totaal ongevaarlijk. Let op. Het is formeel broedseizoen 

van 15 maart tot 15 juli. Moeder natuur is dan op haar kwetsbaarst 

en tegelijkertijd heel erg mooi. Veel planten en bloemen bloeien en er 

lopen veel jonge dieren zoals weidevogelpullen en jonge zangvogels. 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar bedenk wel dat we als 

mens te gast zijn in ‘het huis’ van planten en dieren. Op de borden 

in de gebieden staat aangegeven of er afsluitingen zijn in verband 

met het broedseizoen. Het is nu extra belangrijk om de dieren rust te 

gunnen, honden aan de lijn te houden en op de paden te blijven.

TIP van de boswachter
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Lente

Bert Hogendoorn is 56 jaar en werkt als veehouder en kaasmaker 

met internationale afzet.

WAAR KENNEN WE BERT VAN?
Bert Hogendoorn is in Waarder bij praktisch iedereen bekend als Boer 

Bert. In eerste instantie is hij veehouder en kaasmaker. Zijn mooi 

herkenbare roodvee laat hij weiden op de verschillende landerijen rond 

zijn woning en bedrijf aan de Groendijck, gelegen aan de rand van het 

dorp Waarder. Daar is ook zijn moderne, recent nog fors uitgebreide, 

kaasmakerij gevestigd waar veel jongeren uit de directe omgeving een 

leuk (bij)baantje hebben als hulp bij het kaas maken en in de opslag. 

Grote bekendheid, er kan wel gezegd worden bijna wereldwijd, hebben 

de BabyBoerenkaasjes van Bert, zowel naturel alsook met een enorme 

verscheidenheid aan verschillende kruiden. Onder meer als bijzonder 

en typisch Hollands relatiegeschenk gaan er hiervan duizenden over 

de wereld. In 1923 zijn de grootouders van Bert vanuit Ouder Amstel 

naar Waarder gekomen en gaan wonen in een boerderij die tegenover 

de huidige Plus supermarkt was gelegen en waar de landerijen aan 

weerszijden van het Kerkelaantje bij behoorden. Bert is op deze 

boerderij geboren. Later, toen het bedrijf groeide, is de boerderij met 

bedrijf verplaatst naar de huidige locatie aan de Groendijck 59A.

WAT MAAKT VOOR HEM ZIJN DORP ZO BIJZONDER?
Het dorp Waarder op zich met als markant middelpunt de Dorpskerk, 

waar voor Bert alle belangrijke gebeurtenissen in zijn leven zijn 

voltrokken. Zijn doop, het afleggen van de belijdenis van geloof en waar 

ook het huwelijk met zijn geliefde Janny is voltrokken en ingezegend. 

WAT MOETEN WE IN WAARDER GEZIEN OF BEZOCHT 
HEBBEN?
Het aloude en historische Kerkelaantje en de omringende landerijen 

met het prachtige grazende vee en de vele markante boerderijen 

vormen, samen met het wijdse uitzicht, een totaalbeeld wat het dorp 

Waarder een bezoek waard maakt. En natuurlijk de kerk, doordeweeks 

of op zondag tijdens de erediensten.

OP WELKE MANIER LEVERT BERT EEN BIJDRAGE AAN DE 
LOKALE SAMENLEVING?
De jaarlijkse Boerenlandfair op het erf en de aangrenzende weide  

van Boer Bert is een wel heel bijzonder en groots gebeuren.  

Dit voorjaarsevenement is inmiddels uitgegroeid tot een traditie 

waar heel veel mensen uit het dorp Waarder en de wijde omtrek 

samenkomen en waar onderlinge banden, zonder 

onderscheid worden aangehaald. De opbrengst  

van de Boerenlandfair gaat naar het  

kerkbouw en naar de zending in Malawi. 

Een andere jaarlijks terugkerend evenement op het erf van Boer Bert 

is de door Speeltuinvereniging Speelvreugd in Waarder georganiseerde 

speelweek met de huttenbouw voor de jeugd. Ten bate van het dorp 

en saamhorigheid was Bert ook lange tijd lid van het Dorpsteam in 

Waarder.

WAT BETEKENT RECREËREN VOOR BERT?
Recreëren is voor Bert het op een plezierige manier bezig zijn op 

en met de boerderij en de kaasmakerij. Nieuwe smaken voor de 

befaamde BabyBoerenkaasjes bedenken, het managen van de verkoop 

van de kaas en het personeel. Verder is lekker eten ook een geliefde 

bezigheid.

ALS BERT EEN WENS ZOU MOGEN DOEN VOOR ZIJN DORP?
Het behoud van het dorpskarakter, de aanblik daarvan met en rondom 

de kerk, de boerderijen, het landschap, zijn zaken die Bert aan het  

hart gaan. In het bijzonder de omgeving in de dorpskern rondom de 

kerk verdient momenteel niet de hoofdprijs en mag wel wat extra 

aandacht krijgen.

BERT HOGENDOORN
Maak kennis met... 

Meer info 
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Onze molens, onze trots

Denk je aan Holland dan denk je aan tulpen, klompen en natuurlijk molens. In gemeente Bodegraven-Reeuwijk staan drie prachtige 

authentieke molens die je kunt bezoeken. Met een beetje geluk vertelt de molenaar je alles over de molen en waar deze dienst voor 

deed. Wil je alles weten over de geschiedenis van het boegbeeld van ons Hollandse landschap, bezoek dan zeker ‘onze molens’ tijdens 

Nationale Molendag.

Welke functie hadden onze molens?
Nationale Molen- en Gemalendag is de officiële benaming van het jaarlijks terugkerende evenement dat sinds 1972 georganiseerd wordt. Achter de 

organisatie van de landelijke molendagen zit de Vereniging De Hollandsche Molen. Deze vereniging maakt zich sterk om molens een onderdeel van 

ons landschap te laten blijven als levende monumenten die stuk voor stuk een verhaal vertellen. Tijdens deze dag zijn meer dan 600 windmolens, 

watermolens en gemalen geopend voor publiek. Soms zijn ze zelfs draaiend te bewonderen. Eeuwenlang heeft de molen een  

belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van ons land. Juist dat maakt de molen beeldbepalend in ons landschap.

                      Meer over onze molens

Varen op de Oude Rijn is een mooie belevenis, want onderweg 

is er veel te zien. En is het tijd voor een tussenstop of een 

verblijf van enkele dagen, dan is de Rijnkadehaven een uitermate 

geschikte locatie. 

Gesitueerd op een historische locatie midden in het Groene Hart,  

eenvoudig bereikbaar vanuit Gouda, Alphen aan den Rijn, Woerden, 

Leiden en Amsterdam. De ideale plek om Bodegraven en het 

omliggende Groene Hart op je gemak te ontdekken. Je loopt zo het 

centrum van Bodegraven in, waar je kunt genieten van de heerlijkste 

gerechten op een van de terrassen van de vele eetgelegenheden.  

Je kan er ook gezellig shoppen en boodschappen halen 

voor onderweg. 

            Meer tips en informatie over de Rijnkadehaven

Rijnkadehaven

KOREN OP JE MOLEN

HET bOEgbEEld VaN HOlland

De Arkduif
Locatie: Bodegraven

Soort molen:  een stellingkorenmolen 

Jaartal:  1697

Functie:   van oudsher een  

korenmolen voor het  

malen van graan. 

Weetje:   dit is een hogere molen 

dan gebruikelijk die  

meer wind kon vangen. 

Vandaag de dag:  deze molen is  

kenmerkend voor  

de Bodegraafse  

bierbrouwerij De Molen.

Oukoopse Molen
Locatie: Reeuwijk

Soort molen:  een wipwatermolen 

Jaartal:  1674

Functie:   het bemalen van de  

polder die tegenwoordig  

in handen is van de Rijn-

landse Molenstichting. 

Weetje:   tot in de jaren 60 heeft 

dit rijksmonument dienst 

gedaan. 

Vandaag de dag:   in 2019 is de waterloop 

gerestaureerd en is de 

molen op vrijwillige basis 

maalvaardig.

Weijpoortse Molen
Locatie: Nieuwerbrug

Soort molen:  een wipmolen

Jaartal:  1674

Functie:   het uitslaan van water  

uit de polder.

Weetje:   iedereen van 8 jaar en 

ouder is welkom om de 

molen te bezoeken.

Vandaag de dag:   deze molen maalt  

nog op vrijwillige basis.



Meije Gemeente
BODEGRAVEN-REEUWIJK
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Streekmuseum 
Reeuwijk

HET KAAS 
museum & VVV

START 
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Evertshuis

SPEURTOCHT

Bodegraven

Sluipwijk

Reeuwijk-Brug

Reeuwijk-Dorp

Tempel

Het 
Groene 

HartHuys

De BuitenBasis 
De Meije (Zegveld)

Camping 
De Hollandse Boerderij

Kanovereniging 
De Goudse Peddel

SPEURTOCHT Landal  
De Reeuwijkse Plassen

Mercatu
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Reeuwijkse Plassen
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De Bessenhof

Molen
De Arkduif

Brouwerij
De Molen

Start Veldzichtpad 
Wandelroute

Start Van   
Kaasboer tot Artiest  

Wandelroute

Keep Smiling
Onderwaterpark 

SPEURTOCHT

Nieuwerbrug

Waarder

Driebruggen

Hogebrug

museum 
DE KOFFIETUIN

Fort  
Wierickerschans

Oukoopse 
Molen

Weijpoortse 
Molen

Start Holland-Grens 
en Oude Waterlinie 

Wandelroutes

Start Polder Oukoop 
Wandelroute

StarT 
Wandelroute

HOLLANDS
UTRECHT

POLDERPAD

BOERDERIJ
BOER BERT 

GROENDIJCK 59a



Zomer Zomer

Andere wereld
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Geniet van schitterende, lange zomerdagen en avonden in de polder 

met een grasspriet in je mondhoek. Houd de zwoele zomerlucht goed 

in de gaten. Bruine kiekendieven scheren over de weilanden op zoek 

naar een lekker hapje. De weidevogels zijn nog even aanwezig voordat 

zij weer wegtrekken naar warmere oorden. Boeren- en gierzwaluwen 

jagen op insecten als ware acrobaten. Wanneer je over polder 

Abessinië uitkijkt, maak je zomaar kans om een purperreiger te zien.  

 

Libellen als de bruine korenbout, paardenbijter,  

waterjuffer of zelfs de zeldzame groene glazenmaker  

hangen boven het water. Met wat geluk hoor je zelfs de grote karekiet 

zingen. Even bijkomen van al dit natuurgeweld? Maak dan een stop 

in natuur- en recreatiegebied de Reeuwijkse Hout. Maak bij mooi 

zomerweer eens een wandeling door de polder. Het rondje Oukoop 

bijvoorbeeld. Een wandeling die gaat langs verschillende hoogtepunten 

en landschapselementen kenmerkend voor het veenweidegebied.  

 

Neem een kijkje in de vrijloopstallen van natuurinclusieve boerderij 

Hoeve Stein, loop over een oude houtkade en vervolgens langs 

de Put van Kruijt en de Oukoopse molen. De Put van Kruijt is een 

eeuwenoude, voormalige veenderij langs de Enkele Wiericke in polder 

Oukoop en is onderdeel van de Oudhollandse Waterlinie. Eigenaar is Jan 

Kruijt, waarbij de turfwinning in het bloed zit. Het is een van de laatste 

plekken waar je de oorspronkelijke legakkers nog goed kunt zien. 

Op veel plekken in het plassengebied zijn deze namelijk onder water 

verdwenen door o.a. afkalving van de oevers.

Wonen of recreëren, het Groene Hart is een prachtige omgeving 

om tot rust te komen. Tijdens een vakantie, in het weekend of een 

dagje uit. Het leven is hier gemoedelijk en ontspannen. Mensen 

uit de stad ervaren het Groene Hart dan ook als een oase van 

rust. Even weg uit de hectiek en genieten van de natuur, heerlijk 

het water op. Varen is in deze regio een populaire activiteit. 

De wateren die onze dorpen met elkaar verbinden vormen 

prachtige routes. Je kunt zelf een vaarroute uitstippelen of een 

georganiseerde tocht varen.  

Schuitje varen, kaasje proeven
Mooi weer vraagt om een 

culturele kaasvaartocht 

door de wateren langs 

Bodegraven-Reeuwijk. In 

het zomerseizoen kun je 

elke donderdag meevaren 

met deze kaasvaartocht 

die vanuit Reeuwijk start. 

Jouw bestemming is de 

wereldbekende kaasmarkt in 

het centrum van Gouda. Vaar 

eens mee naar de Goudse Kaasmarkt over historische 

vaarwegen. Na een vaartocht van zo’n 3,5 uur ben je weer 

terug op het startpunt op  

de Reeuwijkse Plassen.                   Meer informatie over de Kaasvaart

Vaartocht over de 
Reeuwijkse Plassen
Reederij de IJsel biedt 

vaartochten over de 

Reeuwijkse Plassen. Ontdek 

de prachtige natuurgebieden 

die verborgen liggen tussen 

de plassen. Monster aan op 

de westlander Jan Compagnie 

en kijk mijlenver over het 

uitgestrekte plassengebied in 

het verstilde Zuid-Hollandse veenweidelandschap.  

Opstappen kan vanaf de steiger achter het hoofd- 

gebouw van vakantiepark Landal De Reeuwijkse  

Plassen, Verlengde Breevaart 3 in Reeuwijk.

Meer informatie over de Plassentocht

In en op het water
Een vaartocht op de Oude Rijn door Bodegraven is ook een leuke 

activiteit voor alle leeftijden. De karakteristieke panden aan het water 

kenmerken de vaarroute. Overnachten kun je aan de Rijnkadehaven die 

voorzien is van faciliteiten als water, elektra en internet. Vanaf de kade 

loop je direct het centrum van Bodegraven in, waar je leuke winkels en 

restaurants aantreft. Een drankje doen op één van de terrassen op het 

dorpsplein of genieten van een heerlijke lunch. De verbinding op het 

water richting Woerden, Leiden en de Nieuwkoopse plassen biedt een 

prachtige vaarroute door het Groene Hart. In en op het water is altijd 

iets te beleven. Naast varen kun je hier ook andere watersporten doen, 

zoals suppen of roeien.  

 

Kijk voor meer activiteiten, vaarroutes en watersporten  
op de website Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk. 

TIP van de boswachter

VaarTOCHTEn

De wondere onderwaterwereld   
Duiken is voor steeds meer mensen een favoriete hobby aan het 

worden. Je zou denken dat duiken iets is dat je alleen in de zomer 

kunt doen, maar niets is minder waar. Duiken kan het hele jaar 

door, als je er maar voor zorgt dat je warm genoeg blijft. Soms is 

het boven water stukken kouder dan onder water, getuige cursist 

Rik die eind november samen met instructeur Ron onder water een 

temperatuur van 11 graden ervoer, terwijl het op de kant amper 2 

graden was met een snijdende wind.

Hier kun je duiken
De duik in het Keep Smiling Onderwaterpark in de Surfplas in Reeuwijk 

is de moeite waard. Keep Smiling Diving heeft daar een oefenplatform 

op zes meter diepte neergelegd. Verder loopt er een parcours met 

onder andere een milieuvriendelijk gemaakte stadsbus, in 2012 door 

de landmacht als oefening afgezonken, diverse wrakken en een 

fluisterwoud van ruim 300 kerstbomen. Dit fluisterwoud vormt voor 

grote en kleine vissen een leefgebied waar ze foerageren, paren 

en tot wasdom komen. Tijdens een duik oog in oog met een grote 

school visjes of een flinke snoek tegen te komen is eerder regel dan 

uitzondering. Om te water te gaan is er een steiger die ook geschikt is 

voor rolstoelgebruikers.

Je duikbrevet halen
Beginnen met duiken vergt een goede voorbereiding en training. 

Voordat je het buitenwater in mag met een instructeur doe je voor het 

PADI Open Water brevet eerst nog wel 5 theorie- en zwembadlessen, 

zodat je goed bent voorbereid op wat er gaat komen en weet je wat 

je moet doen. De minimumleeftijd is 10 jaar, zodoende is het ook een 

leuke ouder én kind-sport. Er zijn diverse redenen om een duikbrevet 

te halen. Dat kan natuurlijk omdat je er een leuke nieuwe hobby van 

gaat maken. Of je haalt je duikbrevet in Nederland en gaat dan naar 

een tropische vakantiebestemming om daar in warm en helder water te 

duiken.

Op de Reeuwijkse Plassen lijkt het wel of je in een andere wereld bent. En ook onder water valt er veel 

te beleven en dat kun je ontdekken bij het onderwaterduikpark. Water laat jou de natuur heel intens bele-

ven. De rust geeft je een relaxt gevoel. Het kabbelende water en de wind door je haren laten je helemaal 

ontspannen. De plassen in Reeuwijk vormen een populair gebied om te varen, te surfen of te suppen. Je 

kunt een fluisterboot huren in Reeuwijk bij Café Bistro ’t Wapen, restaurant ’t Vaantje, Loetje, Fun Verhuur 

en de Sup & Watershop (ook kano’s en sup). Er zijn ook mogelijkheden voor vaartochten of een zeiltocht. 

Ga er op uit en kies jouw favoriete watersport in de natuur.

BBQ Vegetarisch
Natuurlijk hoef je niet persé vlees op de BBQ te bereiden. 

Bij de lokale winkeliers kun je goede vleesvervangers kopen.  

Je kunt ook zelf lekkere gerechtjes/spiesjes maken. We hebben  

een paar, makkelijke, tips voor je:

•  Groentespiesjes, je kunt ze van te voren maken, maar je kunt ook 

diverse soorten groenten in blokjes/plakjes snijden en de gasten  

zelf hun spiesje laten maken.

•  Gegrilde groenten zonder spies, zoals courgette, aubergine, paprika, 

asperges. Je kunt de groente bijvoorbeeld insmeren met een mengsel 

van olijfolie en Italiaanse kruiden.

•  Krieltjes met knoflook en rozemarijn (er zijn handige schaaltjes voor  

op de BBQ te koop, daar maak je dit makkelijk in klaar).

•  Gepofte zoete aardappel. Tip leg dit aan de zijkant van het rooster.  

Zijn ze gaar? Snijd ze doormidden en smeer de helften in met 

kruidenboter.

•  Veel fruitsoorten kun je prima grillen op de BBQ, denk aan watermeloen, 

ananas, bananen, vijgen. Heerlijk als toetje of gewoon tussendoor.

•  Heerlijke salade, hier kun je natuurlijk van alles in doen.

•  Gevulde portobello’s: vul ze bijvoorbeeld met roomkaas, pijnboom- 

pitten, rode paprika, knoflook, zout, peper en bovenop geraspte kaas.

•  Vers stokbrood met bijvoorbeeld kaasfondue.

RECEPTEN & GERECHTEN

Het PADI (Professional Association of Diving Instructors)  

duikbrevet wordt wereldwijd (h)erkend en blijft levenslang 

geldig. Als je een lange tijd niet gedoken hebt is het  

belangrijk je vaardigheden op te halen. Wil je meer weten 

over duiken of het behalen van je duikbrevet? Dan kun je bij 

Keep Smiling Duikcentrum alle info opvragen: 

keepsmiling.nu 

Zwemmen 
& duiken



Zullen we een rondje?
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Wandelen is gezond, rustgevend en kun je het hele jaar door 

doen. Elk seizoen heeft zijn eigen charme. De eerste zonnestralen 

in het voorjaar laten je zonder jas naar buiten gaan, het 

ultieme vakantiegevoel in de zomer, vallende bladeren die het 

herfsttafereel compleet maken en met een beetje geluk voelen 

we in de winter de sneeuw onder onze zolen knisperen. Eén ding 

is duidelijk, de natuur geeft ons ontzettend veel energie. Een 

frisse neus halen of een mooie avondwandeling maken. Door 

Bodegraven-Reeuwijk lopen geweldig leuke wandelroutes voor 

jong en oud én voor elk moment. 

Je kunt wandelen in Bodegraven-Reeuwijk onder begeleiding van een 

gids of je loopt je eigen rondje. De mooiste plekjes vind je langs 

onder andere de Oude Rijn, de Limes, Enkele en Dubbele Wiericke, 

de Reeuwijkse Plassen en De Meije. Als je goed kijkt ontdek je veel 

verschillende vogelsoorten die een broedplaats in de stiltegebieden 

hebben gemaakt. Onderweg kom je gezellige restaurants tegen waar  

je even kunt pauzeren met een welverdiende versnapering. 

Walking in a winter wonderland
.............................................................................................................
Wandelroute Rondom de  
Reeuwijkse Plassen   10 km
Wandel rond de Reeuwijkse Plassen en 

geniet van Hollandse vergezichten over het 

water en de polders. Neem je verrekijker 

mee, de vogels laten zich in alle jaargetijden 

goed zien.

Startpunt: Parkeerplaats Restaurant 

Reeuwijkse Hout

.............................................................................................................
Holland-Grens Wandelroute  
16,1 km
Een wandelroute die je meevoert langs oude 

grensgebieden. De Enkele Wiericke in het westen en de 

Dubbele Wiericke in het oosten, verbinden de IJssel en de Rijn en 

werden gegraven voor de waterhuishouding midden 14e eeuw.  

Ooit was de Rijn de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Later 

vormde het gebied de grens tussen de zelfstandige gewesten Holland 

en Utrecht. Een echte harde grens tussen twee staten met veel 

conflicten, smokkel, verschil in munten, grenscontrole en hoge boetes. 

De smokkel in het gebied was aanzienlijk. Vrijbuiters uit de streek en 

ambachtslieden vestigden zich speciaal rond de grens. 

Startpunt: Dorpshuis Custwijc, Driebruggen

Voel het voorjaar
.............................................................................................................
Hollands Utrechts 
Polderpad  20 km
Ontdek de schoonheid van 

het open veenweidegebied. 

Wandel door de open polders, 

op de grens van Zuid-Holland 

en Utrecht, langs eeuwenoude 

landwegen en historisch 

belangrijke waterlopen. De 

productie van kaas en andere 

zuivel is van oudsher de 

verbindende factor in dit gebied. 

Het is een echte Cheese Valley. 

Dit is terug te vinden in de lokale 

kaasmusea, kaaspakhuizen, 

kaasmarkten en winkels waar je 

de heerlijkste streekproducten 

kunt kopen. De wandeling gaat dwars door het veenweidegebied 

van het Groene Hart. Lopend langs de eeuwenoude landwegen en 

historisch belangrijke waterlopen ervaar je de weldadige rust en ruimte 

van het Groene Hart.

Startpunt: de route kan vanaf meerdere punten gestart worden.

.............................................................................................................
Dorpswandeling  
Bodegraven met gids   
Wil je meer weten over 

de geschiedenis van 

Bodegraven, over kaas en 

over de Romeinen? Loop 

dan deze dorpswandeling 

onder begeleiding van een 

gids van de Historische Kring 

Bodegraven. De gids toont  

de verborgen plekjes van het 

dorp en vertelt de leukste 

verhalen. De excursie kan 

worden uitgebreid met een 

bezoek aan Het Kaas Museum 

Bodegraven. 

Startpunt: in overleg met de 

gids. Het is ook mogelijk de dorpswandeling op eigen gelegenheid, 

zonder gids, te maken en zo zelf op ontdekkingstocht te gaan.

Zinderende zomerroutes
.............................................................................................................
Veldzichtpad Wandelroute   8 km

Het Veldzichtpad is een rondwandeling door het grootste open 

poldergebied van het Groene Hart. Meer dan de helft van de route 

gaat door het boerenland. Een paar stevige waterdichte stappers 

aantrekken is daarom raadzaam. De rust en ruimte kenmerken dit 

prachtige veenweidelandschap. Je kunt de route in beide richtingen 

lopen door het volgen van de bordjes. Lees voor je de wandeling 

start de aanwijzingen op het bord aan het begin van de route. Blijf 

op gepaste afstand van dieren en respecteer het werk van de 

boer. Honden zijn op deze wandelroute niet toegestaan en in het 

broedseizoen van 15 maart tot 15 juni is het pad gesloten.

Startpunt: Burgemeester Kremerweg, Bodegraven

.............................................................................................................
Polder Oukoop Wandelroute    4,5 km

Het open polderlandschap aan de oostzijde van de Reeuwijkse Plassen 

behoort tot de meest karakteristieke gebieden van het Groene Hart. 

Trek stevige wandelschoenen aan en ga op pad. Natuurboerderij Hoeve 

Stein is het startpunt in Reeuwijk voor georganiseerde excursies. 

Als je de wandelroute individueel wilt lopen, kun je vertrekken vanaf 

de parkeerplaats van Staatsbosbeheer bij het gemaal aan de 

Twaalfmorgen. Vanaf een mooi uitzichtplateau is het gebied bijzonder 

goed te bekijken. De Oukoopse Molen, een fraaie wipwatermolen, 

is een niet te missen baken in het landschap. Als de molenaar op 

zaterdag aanwezig is, kun je de molen bezoeken. De Put van Kruijt 

toont het landschap van legakkers en plassen. Honden zijn welkom, 

mits aangelijnd.

Startpunt: Natuurboerderij Hoeve Stein, Reeuwijk

Buitengewoon herfstachtig 
.............................................................................................................
Van Kaasboer tot Artiest Wandelroute 4,57 km

Bodegraven is groot geworden door de opslag van kaas. Met deze 

wandelroute ontdek je de Bodegraafse kaasgeschiedenis die nog volop 

zichtbaar en beleefbaar is. Zo wordt er ieder jaar een Kaaskoningin 

uitgeroepen in het dorp tijdens de Najaarsmarkt. Ook kun je een 

bezoek brengen aan de nieuwe locatie van Het Kaas Museum in het 

dorpscentrum aan de Marktstraat. 

Startpunt: NS Station Bodegraven

Leuk weetje 
de Kaaskoningin is sinds 2021 bijgeschreven op de  

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

.............................................................................................................
Oude Waterlinie Wandelroute    12,7 km

De Oude Hollandse Waterlinie, gevormd door de beide Wiericken en  

de polder Lange Weide ertussen, is opgeworpen op initiatief van  

Willem III in het rampjaar 1672. Volgens de overlevering hield hij 

persoonlijk, als jongeman van 21, toezicht op de werkzaamheden 

vanuit hoeve Knodsenburg aan de overzijde van de Rijn. Toen de linie 

zijn waarde moest bewijzen legde de strenge vorst de zwakte ervan 

bloot en de Hollandse veldheren kozen het hazenpad. Het kostte 

kolonel Pain-et-vin letterlijk zijn kop. Als zondebok werd hij onthoofd  

in Alphen aan den Rijn.

Startpunt: Dorpshuis Custwijc, Driebruggen

Alle wandelingen vind je hier! 



Maak kennis met Theetuin de Koffietuin, het best bewaarde 

geheim van Nieuwerbrug waar Laurens en Lara Heij, Liesbeth 

Pronk, Lex Heij als team werken om het geheel van activiteiten  

te organiseren.  

WAAR KENNEN WE JULLIE VAN?
De Theetuin de Koffietuin bestaat inmiddels 20 jaar. In 2022 is het 

terras flink uitgebreid met meer zitjes in het groen, heeft de gemeente 

een alcoholvergunning toegewezen en schonken we voor het eerst 

onze zelfgemaakte ‘rough cider’ die erg populair bleek. We branden 

onze verse koffie met bonen van eigen import, uit Indonesië, met een 

koffiebrander die in het museum staat. Er is een museumcollectie 

in vitrines met onderwerpen “koffiebranden, -malen,- en -serviezen”. 

Verder is de theepakkerij van het Amsterdamse bedrijf ‘Wijs en Zonen’ 

er gevestigd dat al bestaat sinds 1792. Er zijn zo’n 200 verschillende 

soorten thee te verkrijgen. 

WAT MAAKT JULLIE DORP ZO BIJZONDER VOOR  
JULLIE ZELF?
Wij zijn in Nieuwerbrug komen wonen vanwege de Weijpoortse Plas (Put 

van Broekhoven) met al de vogels die er foerageren, de mooie molen 

en het vogelreservaat. We vinden het een prachtig dorp, zo mooi langs 

de Oude Rijn gelegen met het jaagpad, mooie monumentale historische 

boerderijen en er is veel gezellige horeca voor zo’n kleine gemeente. 

Kortom, een aantrekkelijke Groene Hart plek. Ook vinden wij het bijzonder 

om vrijwel op de Limes te wonen en te werken. Tijdens het uitbaggeren 

van de sloot werd ter hoogte van ons terras een fraai zilveren muntje 

gevonden uit de Romeinse tijd. Dus de Romeinen gingen ons voor.

WAT MOETEN WE IN JULLIE DORP GEZIEN of BEZOCHT 
HEBBEN?
Natuurlijk onze Theetuin de Koffietuin. Dit is een ontmoetingsplek met 

bijzondere facetten waarbij natuur, rust, ruimte, historie en horeca 

samenkomen.

OP WELKE MANIER LEVEREN JULLIE EEN BIJDRAGE 
AAN DE LOKALE SAMENLEVING?
In de theetuin komen veel vaste gasten die het geweldig vinden om 

in alle rust van een kopje koffie of thee met vers gemaakt gebak te 

genieten. Meel voor de pannenkoeken en boerenkaas voor de lunch 

zijn streekproducten. Een imker heeft op het terrein zijn bijenkasten 

en verkoopt ter plekke zijn Weijpoortse honing. We hebben appelsap 

en cider van appels uit eigen boomgaard en notenolie van onze 

notenbomen. Er zijn veel vogels te spotten en biodiversiteit staat hoog 

in het vaandel, met onder andere vleermuizen, egels en verschillende 

soorten libellen. In onze winkel kan iedereen speciale producten zien of 

proeven.  

WAT IS VOOR JULLIE EEN LEUKE MANIER OM TE 
RECREËREN?
Zelf genieten we natuurlijk ook van de natuur: we spotten vogels op 

de “Put” zoals de ijsvogel en diverse soorten uilen. Ook zwemmen en 

varen we graag in open water.

ALS JULLIE EEN WENS MOGEN DOEN VOOR JE DORP,  
WAT WENSEN JULLIE DAN?
Wat ons betreft mogen er meer veilige fiets- en wandelpaden komen 

die het landelijke gebied met zijn rijke natuur meer toegankelijk maken. 

Hoe meer mensen ervan kunnen genieten des te meer draagvlak er 

ontstaat. Denk aan de natte weides langs de Wiericke, die zien we 

vooral als een verrijking van de natuur omdat er meer bloemensoorten 

en weidevogels aangetrokken worden. Een kijkhut voor vogels lijkt ons 

ook fantastisch, omdat er ’s winters wel duizenden trekvogels op de 

Put te vinden zijn. Een genot om naar kijken en te luisteren.

THEETUIN DE KOFFIETUIN
Maak kennis met... 

Onbezorgd genieten van de heerlijkste gerechten kan in een van de 

vele eetgelegenheden die Bodegraven-Reeuwijk rijk is. Proeven van 

de fijnste streekproducten met uitzicht over de plas, genieten op het 

terras na het winkelen van een goed glas wijn of met de kinderen 

smullen van een pannenkoek. Laat je meevoeren op reis door bijvoor-

beeld India, laat je inspireren door de Franse keuken of proef van de 

lokale lekkernijen. Het kan hier allemaal, midden in het Groene Hart!

Uiteten in Bodegraven-Reeuwijk is genieten en proeven.

Shoppen, maar geen zin in de drukte van 

de stad? Op zoek naar een leuk cadeau 

of die ene heerlijke kaas? In het centrum 

van Bodegraven en Reeuwijk-Brug vind je 

een mooi aanbod aan diverse winkels en 

speciaalzaken. 

Combineer een heerlijke lunch met een 

boottocht en maak er een gezellig dagje  

uit van. Of strijk na het winkelen op een  

van de vele terrassen neer. 

Winkelen

Blijf je 
slapen?
Wakker worden met uitzicht over de polders of de  

Reeuwijkse Plassen. Overnachten in een waterwoning  

of in je eigen tent. Wie langer in Bodegraven-Reeuwijk  

wil verblijven heeft een ruime keuze. We hebben de  

diverse overnachtingsadressen op een rijtje gezet op  

de website. Naast authentieke, gastvrije Bed &  

Breakfasts, campings in het groen en camperplaatsen 

kent onze gemeente mooie vakantiehuizen op  

Landal De Reeuwijkse Plassen. Voor bootliefhebbers  

is er een mogelijkheid tot overnachten in onze  

prachtige Rijnkadehaven. Kortom, keuze genoeg!
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PROEVEN VaN dE HEErlijkSTE gERECHTEn



Herfst

Traditie Kaaskoningin

Herfst

Bereidingswijze:

Snij de pompoen door de helft en verwijder de pitten. Snij daarna de 

pompoen in blokjes (met schil). • Zet de pompoen met het bouillon-

blokje, uien en knoflook met ruim water op hoog vuur met de laurier en 

kruidnagel. Laat deze 1,5 uur rustig koken. • Als het geheel goed gaar 

is, voeg je de kookroom, de nootmuskaat en kaneel toe. Haal de pan 

van het vuur (verwijder eventueel de laurier en kruidnagel) en pureer 

de pompoen met een staafmixer goed glad tot een mooie gebonden 

soep. • Maak de soep op smaak met wat zout en vers gemalen peper.

Tip: bij het serveren van de soep kan je nog wat crème fraiche (of) en 

wat geroosterde nootjes toevoegen.

Ingrediënten (5 à 6 personen)

• 1 kg verse pompoen (Red Kuri)

• 2 uien

• 1 teentje knoflook

• 200 ml kookroom

• 1 blokje groentebouillon

• 2 theelepels nootmuskaat

• 2 theelepels kaneel

• 2 laurierblaadjes

• 3 kruidnagels

• zout, peper

Pompoensoep Gegrilde pompoensalade 
Ingrediënten (4 à 5 personen)

• 1 kg verse pompoen

• 2 uien

• 2 teentjes knoflook

• 5 eetlepels olijfolie

• 4 eetlepels honing

• 4 takjes rozemarijn

• 4 takjes tijm

• 2 theelepels kaneel

• notenmix

• 6 takjes peterselie

• zout en peper

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 graden. • Schil de pompoen en snij 

deze door de helft en verwijder de pitten. Snij daarna de pompoen in 

grote blokken, maak de uien en de knoflook schoon en snij deze in 

stukjes. • Meng de pompoen met de olijfolie, ui knoflook, rozemarijn 

en tijm. • Doe deze op een beklede bakplaat en zet het in de oven 

voor 25 à 30 minuten. • Doe de motenmix op een andere plaat en doe 

deze in de oven voor de laatste 5 minuten. • Haal alles uit de oven 

en laat deze geruime tijd afkoelen. • Als alles is afgekoeld is doe de 

honing er over en maak het op snaak met nog een beetje zout en vers 

gemalen peper. • Snij de peterselie fijn. Doe de gegrilde pompoencom-

binatie in een mooie schaal. Maak het af met peterselie, snufje kaneel 

en de geroosterde nootjes.

RECEPTEN & GERECHTEN
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Het Evertshuis in Bodegraven is een cultureel centrum, theater en 

dorpshuis in één. Voor diverse stichtingen en verenigingen is het 

een centrale plek, lokale bands kunnen er oefenen, serviceclubs 

vergaderen er. Het is ook een plek om kennis te maken met lokale 

kunst en cultuur of waar mensen neerstrijken om rustig te werken 

of om te studeren.

Wat is er verder te doen?
Theatervoorstellingen en concerten, jeugd- en familievoorstellingen, 

themafeesten, films, wisselende exposities en uiteenlopende culturele 

activiteiten vullen het programma van het Evertshuis. Samen met een 

groep vrijwilligers wordt het activiteitenprogramma door een klein team 

van professionals uitgedacht en georganiseerd. Naast een ruim aanbod 

aan theater- en muziekvoorstellingen worden er elke maand excursies 

naar musea gehouden. Twee maal per seizoen organiseert het Everts-

huis een bustour naar Amsterdam voor mensen die een operavoorstel-

ling in de Stopera willen bijwonen. Ook is er het gevarieerde educa-

tieprogramma BRAVO! voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Steeds 

populairder worden de eigen culturele projecten die het Evertshuis 

produceert, zoals de Ladies Night en Run Into Dance XL, een groots 

dance-event voor lokale en regionale dansscholen.

Stukje historie
Het Evertshuis is sinds de oprichting in 1989 gevestigd op de voorma-

lige bedrijfslocatie van zaadhandel Turkenburg, destijds een bekend 

Bodegraafs bedrijf, gelegen aan de Spoorstraat. Na de restauratie in 

2014 is het pand uitgebreid met een nieuw gedeelte met moderne 

faciliteiten. De naam ‘Evertshuis’ dankt de organisatie aan notaris 

Everts, die een groot legaat naliet aan de gemeente ten behoeve van 

een culturele voorziening. Daaruit ontstond dit prachtige centrum voor 

kunst, cultuur en educatie.

Je kunt het Evertshuis zien als een multifunctioneel gebouw met 

ontzettend veel mogelijkheden. In de centrale hal loop je zo binnen bij 

Bibliotheek de Groene Venen en op de hogere etages worden ruimtes 

verhuurd voor zakelijke of particuliere aangelegenheden.

De verrassend veelzijdige agenda van het Evertshuis is  

zeker een blik waard. Kijk voor meer informatie en het be- 

stellen van tickets op www.evertshuis.nl of volg de socials. 

Sinds 1952 is de Kaaskoningin een traditie die voor het dorp 

Bodegraven enorm belangrijk is. Niet alleen voor de inwoners, 

maar ook voor de kaasboeren en kaasindustrie. In 1952 is aan de 

eerste Kaaskoningin de scepter overgedragen. De Kaaskoningin 

is ambassadrice voor kaas. Ze zorgt voor verbinding tussen 

de mensen uit het dorp, kaashandel, de zelfkazende boeren 

en kaasindustrie. Jaarlijks komt er veel publiek kijken naar de 

bekendmaking van de Kaaskoningin tijdens de Najaarsmarkt. Het 

dorpsfeest in september is een jaarlijks terugkerend evenement 

waar men in Bodegraven steevast naar uitkijkt. 

Ieder jaar zijn twee leden van de Evenementen Commissie Bodegraven 

verantwoordelijk voor het voortzetten van de traditie door een nieuwe 

Kaaskoningin aan te wijzen. Uitverkoren worden is een grote eer en niet 

voor iedereen weggelegd. Daarvoor moet de betreffende dame ofwel 

werkzaam zijn in de kaashandel of familie zijn van een zelfkazende 

boer. Ze weet daardoor veel over het ambacht kaas maken en het 

rijpingsproces. Dat is belangrijk, voor haar rol als kaasambassadrice.

Buiten de Kaaskoningin en de twee leden van de Evenementen 

Commissie Bodegraven, zijn alleen de kleermaker en kapper op de 

hoogte wie de nieuwe Kaaskoningin gaat worden. Het is het grootst 

bewaarde geheim voor de inwoners van Bodegraven en de omliggende 

dorpen. Pas tijdens de optocht op donderdag wordt de Kaaskoningin 

samen met haar hofdames getoond aan het publiek.

Immaterieel erfgoed
In 2021 is de Kaaskoningin bijgeschreven bij de inventaris van het 

Immaterieel Erfgoed in Nederland. Immaterieel Erfgoed is de schakel 

tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu en geeft 

een gevoel van gebondenheid met vorige generaties. Tegelijkertijd is 

het ook toekomstgericht, omdat mensen het willen doorgeven aan 

volgende generaties.

Foto: Carmen Ebbers

HET EVERTSHUIS

EEn BrUiSEnd HUiS VOOr iEdErEEn
Het najaar doet haar intrede en het is weer tijd voor de wisseling van de 

wacht: de vogeltrek. De zwaluwen zijn alweer vertrokken naar Afrika en 

in september zoeken ook de ooievaars en purperreigers het zuidelijker 

op. Veel vogels staan op het punt van vertrekken. Graspiepers, 

rietgorzen, veldleeuweriken, roodborsten, roodborsttapuiten en ga zo 

maar door. Zangvogels die je in de zomer het hoogste lied hoort zingen.  

Prachtig om al deze soorten over te zien trekken. De bruine kiekendief 

maakt plaats voor zijn neef de blauwe kiekendief. In november 

betrekken duizenden ganzen en eenden vanuit het noorden het 

plassengebied.  

 

Ze vinden hier rust en voedsel. Ben jij een vroege vogel? Zorg dan eens 

dat je voor dag en dauw in de polder bent. De opkomende zon met 

mistflarden boven de weilanden vormen een uniek decor. Fotogeniek! 

Het bos begint er anders uit te zien. Bladeren verkleuren en vormen 

een prachtig palet. Ook de paddenstoelen schieten uit de grond. Je 

ziet ze in alle soorten en maten. Wist je dat deze schimmels een heel 

ondergronds netwerk hebben?  

 

De meest kenmerkende van allemaal is misschien wel de vliegenzwam. 

Je weet wel, die rode met witte stippen. Het plukken van paddenstoelen 

is officieel verboden. Koop ze voor de veiligheid ook zeker gewoon in de 

winkel. Je riskeert niet alleen een boete maar sommige paddenstoelen 

zijn ook enorm giftig of zelfs dodelijk.  

Wanneer het  

in de herfst  

kouder wordt  

gaat de egel  

op zoek naar  

een geschikte  

plek voor zijn  

winterslaap.  

Ze zoeken  

naar takkenbossen  

of struiken om onder weg  

te kruipen.  

Zelf een Egelhuisje maken
Natuurlijk kun je zelf ook een egelhuisje bouwen in jouw tuin.  

Dat beschermt ze nog beter tegen wind en kou!

Als je wat snoeihout, takjes, bladeren op een hoopje  

legt in de tuin dan heb je al een egelhuisje. Je kunt  

het ook tegen een struik of stam leggen.  

Een schaaltje met water erbij en wat egelvoer  

(dit is te koop, maar egels zijn ook gek op  

bessen, vruchten en paddenstoelen)  

en je hebt een prima verblijf voor de  

egel gemaakt.  

TIP van de boswachter



Herfst

Craftbeer uit Bodegraven 
         is wereldberoemd

René Groenendijk (66) is met pre pensioen na werkzaam te zijn 

geweest als docent Groen bij mbo Wellantcollege te Gouda.

WAAR KENNEN WE JE VAN?
Jullie kennen mij vast en zeker van de Scouting Reeuwijk of het 

Dorpsteam Reeuwijk Dorp-Tempel en Buitengebied. Ook ben ik 

betrokken bij de EHBO Reeuwijk-dorp en Stichting Thuishuis Reeuwijk 

(Klooster).

WAT MAAKT VOOR JOU JOUW DORP ZO BIJZONDER?
De kleine woongemeenschap waar veel mensen elkaar kennen. Ook 

de ruime natuurgebieden die onze omgeving zo prachtig maken, blijf ik 

bijzonder vinden. 

WAT MOETEN WE IN JOUW DORP GEZIEN of BEZOCHT 
HEBBEN?
Het gezellige centrum van Reeuwijk-Dorp met zijn karakteristieke kerk, 

het café en het polderlandschap daar omheen. 

OP WELKE MANIER LEVER JIJ EEN BIJDRAGE AAN DE 
LOKALE SAMENLEVING?
Zelf vind ik het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat de jeugd 

een gezellige en veilige leefomgeving heeft. Jongeren in ons dorp 

moeten samen kunnen opgroeien, maar vooral ook in de toekomst hier 

kunnen blijven wonen en werken. Voor de ouderen moeten we zorgen 

dat zij binding houden met het dorp en dat zij hier zolang mogelijk 

kunnen blijven wonen op een zelfstandige manier.

Tevens blijft het landelijke karakter van het dorp ook belangrijk en dit 

moet in stand gehouden worden.

Als er iets op het groengebied moet worden aangepast of aangelegd, 

dan wil ik graag daar mijn advies over geven en zelfs aan meewerken 

om dit uit te voeren.

WAT IS VOOR JOU EEN LEUKE MANIER OM TE 
RECREËREN?
Graag maak ik veel gebruik van mijn fiets om in beeld te houden wat er 

gebeurt in de omgeving. Ook dan is het contact met de medebewoners 

snel te maken, omdat je ze ziet en tijd heb voor een gesprek en het is 

nog gezond ook.

ALS JE EEN WENS MAG DOEN VOOR JE DORP,  
WAT WENS JE DAN?
Dat zowel de jeugd als de ouderen in het dorp kunnen blijven wonen en 

dat zij zich daar kunnen ontwikkelen en dat het dorpse, groene beeld 

behouden blijft.

René Groenendijk
Maak kennis met... 

www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl
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In Bodegraven aan de Oude Rijn is molen de Arkduif, een 

rijksmonument uit 1697, eenvoudig te vinden door fietsers 

en wandelaars op hun routes door het Groene Hart. Tevens 

bekend als startlocatie van Brouwerij De Molen, inmiddels een 

wereldwijde speler op het gebied van craftbeer.  

Bierliefhebbers van over de hele wereld komen elk jaar naar hét 

bierfeest ‘Borefts Bier Festival’ dat keer op keer duizenden bezoekers 

naar Bodegraven weet te bewegen. Bieren, pure smaken, net een 

tikkeltje anders dan anders, dat moet je geproefd hebben. En wie het 

ambachtelijke brouwproces van dichtbij wil zien, boekt een rondleiding 

bij Brouwerij De Molen die begint en eindigt in het brouwcafé dat direct 

naast de molen gevestigd is. 

Een bezoek aan Brouwcafé De Molen is ook zeker een aanrader. Met 

20 craft bieren op de tap, verfrissende 0.0 varianten en mooie wijnen 

zit er voor jou zeker een passende smaak tussen. Vraag anders eerst 

een proefglaasje aan bierconnaisseur Colin. De menukaart van het 

brouwcafé bestaat uit gerechten die altijd met liefde en soms met 

molenbier worden gemaakt. Eerlijke smaken, met of zonder vlees en 

vis, bereid door chef-kok Paul. Toerist, bierliefhebber of lokale fan, jij 

eet smakelijk. 

De menukaart wisselt zo’n beetje elke drie maanden en zo proef 

je de fijnste gerechten van het seizoen. Met pure streekproducten, 

creativiteit en vakmanschap creëren ze een authentieke beleving. 

Op deze unieke locatie van brouwerij, restaurant, café en bierwinkel 

drink je het befaamde Molenbier vers van de bron. Wil je de 

Bodegraafse molenbieren ook thuis ervaren of cadeau geven? Loop 

dan via het restaurant naar de winkel waar vrijwel alle craft bieren op 

fles te koop zijn. 

Ontdek 
fietsen, wandelen, varen

Proef 
eten, drinken, winkelen

Beleef 
bewonderen, verwonderen



Ontdek Cheese Valley 
   in  48 uur 
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“Kaas uit het Groene Hart van Holland, je moet het geproefd 

hebben. Proef ook van de sfeer van onze streek. Stap binnen bij 

gastvrije boeren en beleef de kaasmakerij zelf. Van gras tot kaas: 

Cheese Valley.” Zo luidt de eerste zin op de website van de  

organisatie achter een uniek stukje Groene Hart dat het ver-

haal vertelt over het wereldberoemde gele goud. Cheese Valley 

bestaat uit vier plaatsen in onze eigen regio die bekend staan om 

échte kaas, pure smaak en gemaakt op ambachtelijke wijze.  

Proef en geniet. Bezoek en beleef. Ontdek Cheese Valley in 48 uur.

Midden in het Groene Hart van Nederland komen ambacht en onderne-

merschap samen. Hier vind je de smaak van de lage landen, namelijk 

kaas. In haar puurste vorm. Gras, koeien, melk, we hebben het over 

échte kaas. Zoals het alleen hier gemaakt, gerijpt en gegeten wordt. 

Ontdek, beleef en proef het gele goud van Holland. Uitgestrekte veen-

weide polders en gezellige boerenmarkten zijn hier de publiekstrekkers. 

Net als een bezoek aan de kaasboerderijen waar echte kaas ge-

maakt wordt en waar kennis van het ambacht en moderne technieken 

samenkomen. Door Cheese Valley kun je kaasroutes volgen en musea 

bezoeken die je alles vertellen over kaas van toen en nu. Wandel, fiets 

of vaar langs de mooiste plekjes die deze streek te bieden heeft. 

Tegelijkertijd ontdek je waarom we Cheese Valley de oorsprong en “het 

thuis” van het gele goud van Holland noemen.

Start jouw Cheese Valley in 48 uur op woensdag en check-in om 

15.00 uur. Overnachten kun je op het prachtige vakantiepark Landal de 

Reeuwijkse Plassen. Landal De Reeuwijkse Plassen ligt midden in het 

Groene Hart, tussen de poldersloten, het wuivende riet en karakteristie-

ke boerderijen. Met al het groen om je heen vergeet je bijna dat je in 

de Randstad zit. De ideale uitvalsbasis voor een uitstapje naar Gouda, 

Woerden en Krimpenerwaard. Welkom in Cheese Valley!

Ontdek de prachtige natuur van De Reeuwijkse Plassen tijdens een 

heerlijke wandeling. Een populaire wandelroute is het Rondje Reeuwijkse 

Hout van ruim 5 km. Zeker een aanrader als je even helemaal tot rust 

wilt komen. Na jouw wandeling hoef je niet ver weg om te genieten van 

een heerlijke kop koffie. Ook voor een smaakvolle lunch of diner kun je 

hier uiteraard terecht. Bij Mercatu, direct naast de receptie van Landal, 

proef je de liefde voor kwaliteit en smaak. De uitgebalanceerde samen-

werking tussen Mercatu en Italiaanse chef-koks levert een authentiek 

Mediterrane menukaart op, aangepast aan het Groene Hart. Na een 

avond culinair genieten zeggen wij, welterusten. 

Begin de nieuwe dag goed met een heerlijk ontbijt. Wat is er lekkerder 

dan vers brood met kaas? Jij bent klaar voor een energieke tocht op 

de Groene Hart Loopfiets naar Gouda. Op donderdagen van april tot 

en met september wordt de kaasmarkt gehouden. Het ouderwetse 

handjeklap en natuurlijk de kaasmeisjes kenmerken deze traditionele 

setting. Vergeet niet te proeven van de verschillende kazen die Gouda 

te bieden heeft en neem een lekker stukje kaas mee voor thuis. In de 

Cheese Experience kun je zelfs opgeleid worden tot kaasmeester en 

op de markt is een bezoekje aan de Waag zeker de moeite waard. 

Ovenheerlijke pizza’s bij Mercatu

 

Lunchen kan in één van de vele gezellige horecagelegenheden die het 

Goudse centrum rijk is.

Op naar Woerden, waar je met de bus en trein via Bodegraven binnen 

no-time bent. Nog meer te weten komen over kaas? In de Cheese 

Experience, het Kaaspakhuis, krijg je een interessante rondleiding en 

neus je op je gemak rond in de VVV Cadeaushop voor de leukste sou-

venirs. Een extra beleving geven de restaurants Van Rossum Stadshotel 

en Bistronoom met pure streekproducten. Kaas mag natuurlijk niet 

ontbreken op je bord. 

Een tip voor jouw laatste dag in Cheese Valley is een bezoek aan 

de kaasboerderij De Twee Hoeven in Haastrecht. Niek en Willemijn 

vertellen je alles over het leven op de boerderij waar zij kaas maken. 

Ook hier kun je de heerlijkste kazen proeven en kopen. Haastrecht 

heeft prachtige wandelpaden om de omgeving te ontdekken, zoals 

het Ommetje Haastrecht. Een korte wandelroute van 2 kilometer met 

onderweg gezellige terrasjes en restaurants.

Meer weten over Cheese Valley of wil je zelf een route uitstippelen 

voor een leuke tocht door onze regio vol weetjes over kaas? We geven 

je alvast een voorproefje van activiteiten en bezienswaardigheden in 

Cheese Valley. Als we eerlijk zijn denken we niet dat 48 uur voldoende 

zal zijn, maar maak er een toptijd van! 

Proef & Beleef Cheese Valley. Van Gras tot Kaas!
Hier vind je alle andere adressen waar je zeker eens geweest moet zijn.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente GOUDA

Gemeente Woerden

Gemeente Krimpenerwaard

Vakantiepark Landal  
De Reeuwijkse Plassen

Gouda Cheese 
Experience

Cheese Experience / 
Kaaspakhuis 

Kaasboerderij 
De Twee Hoeven 

De Goudse Waag

Stadshotel 
Van Rossum 

Ommetje 
Haastrecht

Tips voor horeca 

Bistronoom  
Woerden

Groene Hart 
Loopfiets

Wandelroute Rondje 
Reeuwijkse Hout

Mercatu

Kaaspakhuis Woerden

De Kaasmarkt in Gouda



Roel Boon (54) is werkzaam als verkoopadviseur in de 

bouwmaterialenhandel. 

WAAR KENNEN WE JE VAN?
Waar ik als medeorganisator bij betrokken ben en waar de meeste 

mensen mij van kennen is het Tent-Event-Reeuwijk. Deze grootse 

happening in Reeuwijk is voor jong en oud en vindt jaarlijks plaats in 

de herfstvakantie. Ook grappig overigens is dat mensen al zo’n 20 jaar 

iets van mij denken te herkennen in de hoofdpiet van Sinterklaas die 

elk jaar trouw een bezoek brengt aan basisschool de Regenboog en 

voorheen Gerardus Majella School, maar dat kan natuurlijk helemaal 

niet. 

WAT MAAKT VOOR JOU JOUW DORP ZO BIJZONDER?
De gezelligheid en vriendelijkheid van de mededorpsgenoten vind 

ik heel waardevol. En vanzelfsprekend de prachtige natuur die onze 

omgeving rijk is. De plassen waar je letterlijk alle kanten op kunt en in 

alle rust geniet van veel groen, water en vogels.

WAT MOETEN WE IN JOUW DORP GEZIEN of BEZOCHT 
HEBBEN?
Dan kom ik toch weer op de verschillende plassen die ons dorp rijk 

is. Dat is voor mij persoonlijk een uniek stukje natuur. Ook vind ik de 

verschillende kerken die in ons dorp te vinden zijn een bezoekje waard. 

Met name de twee kerken in Reeuwijk-Dorp en die in Sluipwijk, omdat 

het echt gebouwen met een geschiedenis zijn. 

OP WELKE MANIER LEVER JIJ EEN BIJDRAGE AAN DE 
LOKALE SAMENLEVING?
Mijn belangrijkste bijdrage aan onze lokale samenwerking is toch 

mijn vrijwilligerswerk voor het Tent-Event-Reeuwijk. Zo’n evenement te 

mogen organiseren voor je hele dorp is ronduit prachtig en zeker ook 

dankbaar werk. Elk jaar kijken we er met z’n allen naar uit. 

WAT IS JOUW MANIER VAN RECREËREN?
Mijn vrouw en ik wandelen en fietsen graag, dus dan zitten we perfect 

in deze omgeving. We gaan er dan ook regelmatig op uit om te 

genieten van de mooie routes door het plassengebied. Ook mogen we 

graag een vorkje prikken in het restaurant aan de plas.

ALS JE EEN WENS MAG DOEN VOOR JE DORP,  
WAT WENS JE DAN?
Dan wens ik dat Reeuwijk een leuk, gezellig en schoon dorp mag 

blijven. Dat we eraan werken om die saamhorigheid te kunnen 

behouden en dat alle inwoners elkaar respecteren. Iedereen in hun 

waarde laten, zonder oordeel over uiterlijk of afkomst. Op die manier 

kunnen we echt blijven genieten, met elkaar, van een geweldig mooi 

dorp.

ROEL BOON
Maak kennis met... 

32    Buitengewoon leven! magazine  Buitengewoon leven! magazine   33

Het gele goud, zo noemen we onze trots uit de streek, onze  

Goudse kaas. Vol van smaak én rijk aan historie. Eeuwenlang  

werden de kazen verhandeld in de stad waaraan ze hun naam  

danken, Gouda. 

Bekend over de hele wereld. Maar gemáákt werd de kaas in de polders 

eromheen. Deze streek noemen we Cheese Valley, een oase van rust en 

ruimte in het midden van de vier grootste steden van Nederland. Land- 

schappen die gekenmerkt worden door grazende koeien, sloten en knotwil-

gen. Hier wordt kaas gemaakt van melk van eigen koeien. Oer-Hollandser 

wordt het niet. En omdat smaken verschillen biedt de kaasregio een variatie 

van jonge kaas tot oud en van kruidenkaas tot een truffelvariant. Smaken 

variëren per boerderij en zelfs per seizoen en dat maakt kaas proeven een 

echte beleving in Cheese Valley die gevormd wordt door de plaat-

sen Gouda, Woerden, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk. 

Meer informatie over Cheese Valley

Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente met zes dorpskernen 

middenin het Groene Hart. Uniek is de groene en waterrijke 

omgeving.  

Natuurgebieden die je op de fiets of wandelend bereikt zijn adem-  

benemend mooi. Pittoreske dorpen zijn omgeven door uitgestrekte 

weilanden, het gebied is vlak en leent zich uitstekend voor een 

ontdekkingstocht door de natuur. Houd je van cultuur en historie, dan 

zijn er leuke activiteiten te doen voor het hele gezin. Eropuit, lekker 

naar buiten, nieuwe energie opdoen. Ontdek en geniet van wat het 

Groene Hart van Holland jou te bieden heeft en beleef buitengewoon 

veel oer-Hollands plezier.

Meer informatie over Het Groene Hart van Holland

350 jaar terug in de tijd, daar kunnen we ons misschien niet  

echt een voorstelling van maken. Daarom laat de geschiedenis 

zich vertellen in wandelroutes en fietstochten langs de Oude 

Hollandse Waterlinie, de verdedigingslinie uit 1672.  

Leuk om te weten is dat Nieuwerbrug een belangrijke rol had in die  

tijd, als hoofdkwartier van Prins Willem III. Het was een spannende  

tijd die in de geschiedenisboeken staat als het ‘rampjaar’. Het ooit zo  

rijke Holland leek verloren. Het was reddeloos, redeloos en radeloos.  

Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel  

watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen,  

sluizen en waterkeringen die je vindt op jouw wandel- of 

fietsroute. 

Meer informatie over Oude Hollandse Waterlinie

IN dE REgiO
CHEESE VALLEY

Oude Hollandse 
Waterlinie

Groene Hart 
van Holland



De term ‘podcast’ horen we steeds vaker voorbij komen, maar wat 

is het precies? Bij een podcast wordt een gesprek of een verhaal 

van iemand opgenomen dat je op elk moment kunt terugluisteren 

via internet. Je kunt het vergelijken met een radio-uitzending 

waarbij de informatie beschikbaar is op een mobiel toestel. Via 

allerlei websites maar ook via Spotify kun je podcasts over de 

meest uiteenlopende onderwerpen beluisteren. Maar wat maakt 

dit nieuwe communicatiemiddel nu zo populair? Onze maatschappij 

is steeds meer gericht op audio en video om snel en eenvoudig 

informatie tot ons te kunnen nemen. Waar je ook bent. Zo kun je 

een podcast luisteren in je luie stoel of tijdens een wandeling in de 

frisse buitenlucht. Op de website van Buitengewoon Bodegraven-

Reeuwijk bieden we een aantal leuke podcasts aan. 

In de Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk Podcast neemt Bastiaan 

Meijer je mee naar al het moois dat Bodegraven-Reeuwijk je te bieden 

heeft.

Podcast Beleef!
In deze aflevering ga je samen  

met boswachter Ties Ittman en  

Richelle de avonturenroute in het  

Reeuwijkse Hout beleven. Daarna  

leer je alles over kaasmaken van kaasboerin  

Irma op Kaasboerderij de Graaf!

Postcast Ontdek!
In deze aflevering ga je samen  

met boswachter Ties Ittman naar  

de Put van Kruijt en de Oukoopse  

Molen. Ook schuif je aan bij Ardy en  

Ivanka de Goeij in de stal van Hoeve Stein.

Podcast 70 jaar 
Kaaskoningin 
Deze aflevering gaat over een  

typisch Bodegraafs fenomeen, de  

Kaaskoningin. Samen met haar hofdames is zij 

de hoofdpersoon tijdens de Najaarsmarkt. Tot de 

optocht op donderdag is het een groot geheim 

wie de nieuwe Kaaskoningin is. Gevraagd worden 

om Kaaskoningin te zijn is een grote eer. Sinds 

vorig jaar is de Kaaskoningin bijgeschreven in de 

inventaris van Immaterieel Erfgoed en daar zijn we 

maar wat trots op. 

 

Podcast RAMPJAAR
Waarschijnlijk ken je Fort Wiericker- 

schans tussen Bodegraven en  

Nieuwerbrug wel… Maar wist je  

dat het fort pas is gebouwd nadat het in  

1672 gruwelijk mis is gegaan? In deze podcast  

neemt Bastiaan Meijer je mee naar 1672.  

Het Rampjaar… Wat heeft het betekend voor 

onze gemeente en wat merk je vandaag nog  

van de Oude Hollandse Waterlinie? Dat doet  

hij niet alleen, maar samen met historicus  

Maarten van Rossem en theatermaker  

Michiel van de Burgt.

podcast

Beleef!

podcast

ontdek!

KAASKONINGIN

podcast

Onze Podcasts

podcast

RAMPJAAR

buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl

Bodegraven-Reeuwijk heeft veel mogelijkheden voor recreatie, wandel- 

en fietsroutes, een museum bezoeken, winkelen, lekker uit eten of een 

gezellige avond uit. Hier vind je leuke winkels, gezellige grand cafés en 

uitstekende restaurants. Je kunt genieten van streekproducten van de 

boerderij tot een biologische high tea. Elk dorp heeft zijn eigen historie 

en een eigen karakter. De sfeer is goed en de mensen zijn vriendelijk. 

Voel je welkom!

Bodegraven-Reeuwijk has a lot to offer for your leisure and pleasure, 

ranging from walking and cycling routes, museums, shopping, and a  

wide choice of dining experiences and options for a fun night out. 

You will find quirky shops here, as well as cosy coffee bars and fine 

restaurants. Indulge in the many regional delights from local farms or 

go for an organic high tea. Each village in our municipality has its own 

history and distinct character. The atmosphere is always good, and the 

people are friendly. 

You are welcomed with open arms!

In Bodegraven-Reeuwijk gibt es viele Möglichkeiten zur Freizeit-

Gestaltung: Wander- und Fahrrad-Routen, Museums-Besuche, 

Einkaufsbummel, essen gehen oder einen geselligen Abend verbringen. 

Hier finden Sie schöne Geschäfte, gemütliche Cafés und ausgezeichnete 

Restaurants. Genießen Sie regionale Produkte vom Bauernhof oder  

einen Bio-High Tea. Jedes Dorf hat seine eigene Geschichte und  

seinen eigenen Charakter. Die Stimmung ist gut und die  

Menschen sind freundlich. 

Fühlen Sie sich willkommen!

Bodegraven-Reeuwijk offre pléthore de possibilités récréatives,  

des balades à pied et des itinéraires vélo, des musées à visiter,  

du lèche-vitrine, une gastronomie délicieuse ou une agréable sortie  

en soirée. Vous y découvrirez de chouettes magasins, d’agréables  

cafés et de succulents restaurants. Vous y dégusterez des produits  

locaux provenant de la ferme et même un High Tea bio. Chaque  

village possède son histoire et est doté de son caractère  

propre. L’atmosphère y est agréable et les gens  

accueillants. 

Soyez les bienvenus!



b
u

it
e

n
g

e
w

o
o

n
b

o
d

e
g

r
a

v
e

n
r

e
e

u
w

ij
k

.n
l

MAGAZINE
Leven!Leven!

Kajakken  
in de winter
Laagjes rijp  
sieren de velden  
en rietkragen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik wil hier  
altijd blijven  
wonen
Verhalen van  
mensen uit jouw 
buurt in de spotlight
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ontdek Cheese  
Valley in 48 uur
Proef de sfeer van  
Bodegraven-Reeuwijk  
en omgeving 

Neem gratismee!

Volg ons op Social Media!


