
Een fantastische fietstocht die u 
langs de mooiste boerderijen uit de streek zal voeren. 

U bent hier van harte welkom om het boerenleven te belev-
en en lekkerste en pure streekproducten te vinden. De 

lengte van de fietstocht kunt u zelf bepalen en ook 
heel leuk voor kinderen. 

fi e t s t o ch t  d o o r  h e t  G r o e n e  H a r t
met de lekkerste streekproducten

Ontdek meer wandel-, vaar- en fietsroutes op: 
rondomkaagenbraassem.nl

Kaasboerderij Van Harten
Wij hebben in Woubrugge op een mooi uniek plekje in het groene hart 
een melkveebedrijf met meer dan 200 koeien. Alle melk gebruiken wij 
om kaas, boter en andere zuivelproducten mee te maken. U bent van 
harte welkom in onze winkel. 

De Dyck
Liefde voor groei en bloei  en de oude zeeklei van de Vierambacht-
spolder zijn de voedingsbron van de mooie en eerlijke producten die 
we telen. Elke seizoen bieden wij in onze streekproducten-wagen de 
beste producten. Onze akkers en moestuin zijn vrij toegankelijk. Op de 
borden langs de wandelpaden leest u alles over de herkomst en teelt 
van onze producten.

Aspergehof Noordam
Als er één groente tot de verbeelding spreekt, is het wel de asperge. 
Gelukkig hoeft u niet naar Limburg of Brabant. Want ook in het 
Groene Hart vindt u de lekkerste asperges. Met hart en ziel oogsten 
wij hier de asperges van de beste kwaliteit. Ook na het seizoen bent u 
bij ons van harte welkom voor streekproducten van het land. 

De Straat-hof
De derde generatie Straathof boert hier. Naast een melkveebedrijf, 
kamperen en logeren bij de boer en gelegenheid voor uw besloten 
feestje  bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie en of een 
kleine lunch. De stal staat altijd voor u open en heeft u de mogelijk-
heid om zelf verse boerenmelk te tappen. Dit terwijl kinderen zich 
kunnen vermaken in het MaisDoolHof en/of ander speelmateriaal.

De Vossenburch
Sinds 1630 is de Vosseburch al een begrip in en om de gemeente 
Langeraar. Ooit gestart als melkveebedrijf met een ambachtelijke 
kaasmakerij, maar de liefde voor paarden heeft geleid tot de manage 
met stal en pension met meer dan 70 paarden en pony’s. Kom eens 
langs in onze winkel om de loeiverse kaas te proeven en te kopen. 

bo e r d e r i j e n
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Kaasboerderij Van Harten
Oudendijkseweg 4 

2481KE Woubrugge 0172-518207
www.kaasboerderijvanharten.nl 

Openingstijden: woensdag, donderdag, vrijdag 
9:00 – 18:00, zaterdag van 9:00 – 17:00.

De Dyck
Woudsedijk-Zuid 43 
2481 NB Woubrugge 

0172-500 590
www.dedyck.nl

De Straat-hof
Willem van der Veldenweg 57

2451 BB Leimuiden  06-53864686
www.straat-hof.nl 

Aspergehof Noordam
Boddens Hosangweg 63

2481 KX Woubrugge 0172 - 518 236
www.aspergehofnoordam.nl 

De Vossenburch
Langeraarseweg 160a, 

2461 CN Ter Aar 
0172 60 43 11

www.vosseburch.com
Openingstijden: Woensdag, vrijdag:

14.00 - 18.00 uur, zaterdag 10:00 – 16:00 uur
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