
Lageweg 45, Ouderkerk aan den IJssel  
0180-681530  
www.hoogerwaard.info  
info@hoogerwaard.info

Geopend voor bezoek op: 
ma t/m vr 10.00 -17.00 uur  
zat 10.00 – 16.00 uur op afspraak 

Openingstijden winkel: 
ma t/m vr 10.00 -17.00 uur 
zat 10.00 – 16.00 uur. 
 
Bezoek voor groepen: 
Uitsluitend op afspraak.

Wat kun je verwachten?
In onze 400 jaar oude boerderij maken en ver-
kopen wij onze Goudse boerenkaas. 

Tevens winkel met streekproducten en  
boerderij-ijs. Privétours middels video, kopje 
koffie met stroopwafel of een drankje. 

KOEIEN & KAAS Bezoek de 

onderstaande boerderijen 

en leer alles 

over KAAS en kOEIEN!

Benedenberg 90, Bergambacht 
0182-351229 
www.jongenhoeve.nl 
info@jongenhoeve.nl

Geopend voor bezoek op: 
ma t/m za 9.00 -17.00 uur  

Openingstijden winkel: 
ma t/m za 9.00 -18.00 uur 

Bezoek voor groepen: 
Op afspraak met meer dan 10 personen, anders 
is een afspraak niet nodig.
 
Wat kun je verwachten?
Bij een bezoek aan onze kaasboerderij krijgt u 
een uitgebreide rondleiding en natuurlijk gaat u 
niet naar huis zonder onze verschillende soorten 
boerenkaas te hebben geproefd! 

Kaasboerderij Hoogerwaard Kaasboederij Jongenhoeve



Zuidbroek 153, Bergambacht
0182-367880 | 06-23020392
www.kaasboerderijschep.nl
info@kaasboerderijschep.nl

Geopend voor bezoek op: 
ma t/m za: 8.30-18.00 uur  

Openingstijden winkel: 
ma t/m zar: 8.30 -18.00 uur 
 
Bezoek voor groepen: 
Rondleidingen op afspraak. Bezoekers kunnen 
zelf rondlopen op de boerderij en informatie tot 
zich nemen middels een 7-tal informatieborden 
in het Nederlands en Engels.

Wat kun je verwachten?
Neem een kijkje bij onze ruim 500 melk- 
koeien en ons jongvee! Van de melk van de  
koeien maken wij heerlijke kaas.  
 
Wandel rond en zie en proef hoe wij werken.

Steinsedijk 37, Haastrecht
0182-501244
www.detweehoeven.nl 
info@detweehoeven.nl 

Geopend voor bezoek op:
ma, wo, vr en za.

Openingstijden winkel: 
ma, wo, vr:  12.00-17.00 uur  
za: 10.00-17.00 uur

Bezoek voor (grotere) groepen: 
Op afspraak.
 
Wat kun je verwachten?
Proef het verschil, proef het boerenleven!  
Neem een kijkje in onze stallen en kaasmakerij. 
Altijd al willen weten hoe je kaas maakt? Via 
onze boerderij-app kom je alles te weten over 
het reilen en zeilen op onze boerderij. Of boek 
een rondleiding over het bedrijf door de boer(in) 
zelf gegeven. Neem een kijkje in onze boerderij- 
winkel en proef de heerlijkste boerenkaas en 
andere streekproducten.

Kaasboerderij Schep Kaasboerderij De Twee Hoeven

Bezoek de 

onderstaande boerderijen 
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over KAAS en kOEIEN!

KOEIEN & KAAS


