
BoerenKaas
f i e t s r o u t e

Waterrijk gebied
In de polders rond het Braassemermeer 
wordt al generaties lang kaas gemaakt. 
Het gebied is van nature waterrijk en dus 
lagen de boerderijen veelal afgelegen. 
Voor onze boeren was het een tijdrovende 
klus om de melk per boot iedere dag vers 
bij de consument te krijgen.

Boerenambacht
Om deze reden werd in ons gebied de 
melk verkaasd op de boerderij en eens per 
week verkocht op de markt in Leiden. Het 
kaasmaken was het werk van de vrouw. 
Het ambacht werd overgedragen van 
moeder op (schoon)dochter.  Vandaag de 
dag zijn het vaak nog steeds de boerinnen 
die de kaas maken.

De Kaasmarkt Leiden
De verkochte kaas werd gewogen en 
gecontroleerd op de Waag. Zo wist de 
afnemer precies waar hij of zij aan toe was. 
De handelaren kregen een ‘waagbriefje’ 
wat eigenlijk de garantie was voor de 
consument dat het gewicht van de 
goederen juist was.
 
Echte Boerenkaas 
Wordt op de boerderij gemaakt van de 
rauwe melk van eigen koeien. De melk 
wordt niet verhit. Dit geeft de  boerenkaas 
een eigen unieke smaak. In enkele gevallen 
wordt de melk wel kortstondig verhit, 
dit proces heet thermiseren of als het wat 
meer verhit wordt pasteuriseren. De kaas 
krijgt dan het label ‘Kaas van de boerderij’.

Onderweg kunt u lezen hoe 
de boeren hun kaas maken. 
Van het melken t/m het 
rijpen van de kaas. 
Wist u trouwens dat voor 
het maken van 1 kilo kaas 

10 liter melk 
nodig is?

Kringlooplandbouw
Veel boeren houden zich bezig met duur- 
zame landbouw. Ze proberen de uitstoot 
van schadelijke stoffen zo klein mogelijk te 
houden, geen grondstoffen te verspillen en 
niet meer te produceren dan nodig is. Dit is 
een grote uitdaging voor de agrarische 
sector. Lees onderweg wat de verschillende 
boeren doen om de kringloop te sluiten.

Weide-, akkervogels en slootkanten
Om de vogels zo goed mogelijk te helpen 
nemen de boeren maatregelen. De weilan-
den en slootkanten worden niet gemaaid 
of bemest tijdens het broedseizoen. Soms 
worden er nestbeschermers geplaatst zodat 
de koeien niet op de nesten gaan staan. 
Ook worden er bloemrijke akkerranden 
ingezaaid voor voedsel en bescherming van 
de vogels, insekten en de bijen.
 
Hooi en gras 
Gras is de voornaamste voeding van de 
koeien. In de wintermaanden is dat inge-
maakt en gedroogd gras. Het oogsten van 
gras is arbeidsintensief en een kwestie van 
goed plannen; wachten met mesten en 
maaien tot na de broedtijd van de weidevo-
gels, maar ook wachten op gunstige weers-
omstandigheden. Te hooi en te gras... er valt 
nog genoeg over te vertellen.

Kaaskeuring Cum Laude
De prestigieuze Cum Laude verkiezing 
wordt jaarlijks georganiseerd door de Bond 
van Boerenderijzuivelbereiders. Veel kaas-
boeren uit deze regio zijn al één of meerdere 
keren met hun kaas in de prijzen gevallen.
Daar zijn we met z’n allen trots op. 

VEBO Streekmarkt
Sinds 2003 wordt de VEBO begin september 
georganiseerd in Rijpwetering. In een 
ontspannen sfeer kunnen bezoekers 
kennismaken met het platteland. Tijdens de 
streekmarkt kun je zien hoe vee en zuivel
        worden gekeurd, en hoe oude
        ambachten worden uitgeoefend.
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A  Noordhoek
Roelofarendsveen

 B  De Vosseburch
familie Rademaker, 
Langeraarseweg 160a, Ter Aar
www.vosseburch.com

 C  Kaasboerderij van Harten
familie van Harten,
Oudendijkseweg 4, Woubrugge
www.kaasboerderijvanharten.nl

 D  Kaasboerderij
‘t Groene Hart
familie van Wieringen, 
Groenwegh 17, Hoogmade
www.boerderijgroenehart.nl

 E  Zuivelboerderij
De Groshoeve
familie Mooren, 
Groenwegh 3, Hoogmade
www.moorenzuivelboerderij.nl

 F  Boerderij
Buitenverwachting
familie van Rijn,
Vlietkade 2, Hoogmade
www.boerderijbuitenverwachting.nl

 G  De kleine kazen boerderij
familie van Leeuwen, 
Doespolderkade 1, Hoogmade
www.kleine-kazenboerderij.com

H  Waag
Aalmarkt 21, Leiden
www.waagleiden.nl

 I  Kaasboerderij
Kwakernaak
familie Kwakernaak,
Hofdijklaan 23, Oud Ade
https://www.groenehart.nl/lo-
caties/3112854907/kaasboerde-
rij-kwakernaak

 J  Zuivel- en Zorgboerderij
Catrina’s Hoeve
familie van der Geest
Blauwe Polder 1a, Oud Ade
www.verenigingvan zorg-
boerenzuidholland.nl

 K  De Sweylanthoeve
familie van Schie, 
Sweilandpolder 9, Warmond
www.sweylanthoeve.nl

 L  Boerderij
de Eenzaamheid
familie van Schie,
Zwanburgerpolder 6, 
Warmond 
 

 M  De Sophiahoeve
familie Warmerdam, 
Wasbeeklaan 7, Warmond
www.desophiahoeve.nl

 N  De Annahoeve
familie van der Plas, 
Menneweg 42, Sassenheim
www.deannahoeve.nl

 O  Landwinkel Pennings
familie Pennings, 
Hellegatspolder 1, Warmond
www.zuivelboerderijpennings.nl

 P  De Kaagse Boer
familie van Ruiten, 
Julianalaan 29, Kaag
www.kaagseboer.nl

 Q  Boerderij de Morgenstond
familie Heemskerk, 
Boekhorsterweg 20, Oud Ade
www.demorgenstond.com

 R  Boerderij Weidegeluk
Klaas en Sandra Heemskerk, 
Boekhorsterweg 19, Oud Ade
www.weidegeluk.nl

 S  Rotteveel Boerenkaas
familie Rotteveel, 
Zuidweg 1a, Rijpwetering
www.rotteveelboerenkaas.nl

 T  Landwinkel Castelijn
familie Castelijn, 
Pastoor van der Plaatstr. 40, 
Rijpwetering
https://landwinkel.nl/landwinkels/
landwinkel-castelijn-rijpwetering/

 U  Hoeve Waterrijk
familie van der Poel, 
Buurterpolder 2, Rijpwetering
www.hoevewaterrijk.nl

 V  De Kaaswereld
familie van Klink, 
Noordplein 9 (Winkelhart), 
Roelofarendsveen
www.dekaaswereld.nl

Kijk op de website van de boerderijen 
voor openingstijden, horeca-
gelegenheid  en eventuele andere 
activiteiten.
Volg ons op Facebook via
‘Rondomkaasenbraassem’,

De Boer en kaas fietsroute
is tot stand gekomen door de werk-
groep ‘Rondom KAAS en Braassem
i.s.m. Kaag en Braassem Promotie 
en alle  deelnemende kaas- 
boerderijen.

Boer&Kaas route 35km
Boer&Kaas route 22km
Boer&Kaas route 18km
Alleen per auto bereikbaar

Kaasboerderij

Permanente veerdienst

Horeca

Knooppunten

Veerdienst voor fietsers
Kijk voor de dienstregeling op
www.rondomkaagenbraassem.nl

BoerenKaas
f i e t s r o u t e

Rode route: 35km, Blauwe route 22km, Oranje route 18km

‘Rondom Kaas en Braassem’ wil jong en oud stimuleren om op pad te 
gaan voor lokale producten, want kaas uit eigen buurt smaakt natuur-
lijk het allerlekkerst! Met trots presenteren ze daarom deze fietskaart 
en bedanken ze alvast alle kaasboeren voor het harde werken!

Bij iedere kaasboerderij staat bij de ingang van het erf een paaltje met 
daarop een QR-code. Als u deze code scant met uw smartphone wordt u 
doorgelinkt naar de website, waarop u alle wetenswaardigheden kunt lezen 
over de betreffende boerderij.  U kunt op iedere plek in de route starten.

17 - 14 - 21 - 19 - 18 - 13 - 11 - 35 - 79 - B  - >79 - 34 - 33 - 44 - 45 - 78 - Na de 
begraafplaats links, steekt u de weg over naar de Oudendijkseweg. Aan het einde 
van deze weg - C  - Vervolg de route >78 - 13 - 12 - 47 - D  - E  - >47 - 48 - Beetje 
verscholen aan de overkant van de weg links vindt u - F  - Vervolg de route >48 - 
49 - 86 - 40 - Vlak voor  het viaduct slaat u rechtsaf. Na 50 m ziet u Zuidweg1a - S  - 
Onder het viadukt door links  - T  - Vervolg de route >40 - 28 - Bij de molen gaat u 
rechtdoor, u blijft rijden op de Poeldijk. Na de 2de flauwe bocht ziet u links aan de 
overkant van het water het eiland Buurterpolder - U  - Vervolg de route >28 - 17 
- U slaat rechtsaf het Noordeinde op. Na ± 150m ziet u links het winkelplein. Daar 
vindt u op nr 9 - V  -

40 - 86 - T  - Direkt na het viaduct slaat u linksaf. Na ± 50m ziet u rechts Zuid-
weg1a - S  - Vervolg de route >86 - 49 - 48 - 47 - Na de brug links de Vlietweg op 
- F  >47 - LET OP! U volgt het fietspad naar rechts langs de provinciale rondweg. 
Na ± 1km rechts de Doespolderkade 1 - G  - Vervolg uw route over de Doespol-
derweg. U rijdt via het fietspad omhoog, over de Doesmolenbrug. Nadat u ook 
over de A4 heen bent gereden volgt u het fietspad naar rechts over de Klaver-
weijdeweg naar - 38 - 43 - 72 - I  - 81 - 5 - U volgt dit pad door de boterhuispol-

der tot u bij het water komt. U gaat rechtsaf de Zijldijk op. Als u niet verder 
kunt, ziet u links aan de overkant het eiland Zwanburgerpolder - L  - rechts 
aan de overkant van het water ziet u de Sweilandpolder - K  - Vandaar rijdt 
u terug en volgt u de Zijldijk tot - 36 - 01 - 76 - 52 - 51 - Steek rechts de weg 
over naar de wasbeeklaan, Neem de eerste weg rechts en rij door tot nr.7 - 

M  - Vervolg de route >51 - 54 - U rijdt nu links langs de A44 met rechts de 
prachtige bollenvelden. Ga linksaf onder de A44 door de Menneweg op - N  
- Vervolg de route >54 - 25 - LET OP! Vlak voor de Kaagbrug maakt het fietspad 
een splitsing. U volgt een klein stukje de route naar - 54 - Bij het water gaat 
u rechtsaf, weer onder de weg door, naar Hellegatspolder. Hier vindt u nr.1 - 

O  - Volg het fietspad over de Kaagbrug richting knooppunt - 25 - 8 - 39 - P  
- Q  - 40 -

41 - 71 - 18 - 69 - 20 - 19 - 12 - 13 - Ga hier links over de Zijlpoort. Rij 
over Haven, ga over de Grote Havenbrug naar links. Rij over de Oude 
Rijn en ga linksaf over de Sint Jansbrug en rij door over de Visbrug.
Na de Visbrug rechts de Aalmarkt op tot nr 21 - H  - Rij terug naar -13 
- 85 - 69 - 47 - 72 - 43 - 38 - 41 - Vormgeving; Olga van Klink

de Kaaswereld


