
Deze route volgen via je mobiele telefoon? 
Kijk op www.dekortsteweg.nl/fietsroutes.
Hier vind je ook filmpjes van de deelnemers.

Fietsroute langs natuur, boeren 
en voedsel in de Krimpenerwaard

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa

investeert in zijn platteland

Voedselfamilie
Krimpenerwaard

24 km

  Polders Berkenwoude en De Nesse
Polders Berkenwoude en De Nesse bestaan uit smalle 
stroken weideland, afgewisseld met veel water en 
houtkades. Talrijke weidevogels als wulpen, grutto’s, 
smienten en zwarte sternen hebben hier hun leefgebied. 
Polder De Nesse is zelfs het grootste weidevogelgebied van 
het Zuid-Hollands Landschap. Natuurboer Ab Vonk heeft 
speciaal voor het beheer van deze natte gronden vleesvee 
aangekocht. Deze hereford-runderen, die je herkent aan 
de stevige bouw en de witte kop, kunnen zich prima zelf 
redden. Op andere stukken zet de boer schapen in voor het 
maaibeheer en de naweide. De Nesse en de Berkenwoudse 
Driehoek zijn in de periode 2016-2017 heringericht en sterk 
vernat. Dat proces wordt de komende jaren in andere 
deelgebieden in de Krimpenerwaard voortgezet.

  Cranberry Company
De smalle tiendwegen zijn karakteristiek voor de 
Krimpenerwaard en liggen hier grotendeels al sinds de 
ontginning van het veenmoeras in de middeleeuwen. Nieuw 
is wel de teelt van cranberry’s in enkele percelen rechts van 
de Lange Tiendweg (circa 750 meter voorbij knooppunt e). 

VOEDSEL VAN DICHTBIJ!

Door te kiezen voor eten uit je eigen 
regio, kies je voor de korte keten. 
Je voedsel gaat met maximaal één 
tussenschakel van land naar hand, van 
boer naar bord: De Kortste Weg dus. 

De Kortste Weg heeft tot doel meer 
regionaal voedsel op ons bord te krijgen 
en zo ons landschap te versterken. 
Met jouw keuze voor lokale producten 
draag je bij aan een eerlijke prijs voor 
boeren en een gezond Zuid-Hollands 
landschap. 

Kijk op www.dekortsteweg.nl voor de 
aanbieders bij jou in de buurt.   

Cranberry’s groeien het best op vochtig veen en sinds 2016 
ontwikkelen zich duizenden plantjes tot struiken vol gezonde 
bessen. Tegelijk is er volop aandacht voor natuurbeheer, 
resulterend in een rijke vegetatie en volop 
kansen voor insecten, weidevogels en 
ringslangen. Het mooie is dat de natuur 
hier niet meer als kostenpost wordt gezien, 
maar als onderdeel van een economisch 
renderend project. Dat zorgt voor draagvlak 
en verrijking van het gebied.
Lange Tiendweg 42-48, 2831 XL Gouderak
www.thecranberrycompany.nl

  Polder Middelblok
De langgerekte bosjes in de polder liggen op de plek 
van boezemwateren die vroeger overtollig water 
afvoerden naar de rivier. Toen ze door de komst van 
moderne gemalen overbodig werden, zijn ze deels 
dichtgegroeid met bos. De omliggende graslanden van 
Polder Middelblok zijn in beheer bij het Zuid-Hollands 
Landschap. Natuurboer De Pater pacht 24 ha van deze 
grond (weidevogelreservaat) en boert hier biologisch met 
melkvee. Ook Johan Vonk pacht diverse botanische percelen 
en oevers in Polders Middelblok en De Nesse (51 ha). 
Daarnaast handelt hij in schraal gras en houdt hij schapen 
(vlees), die in de naweide in de weidevogelgebieden 
lopen. In De Nesse heeft hij de meest uitdagende natte en 
botanische stukken.

© De Kortste Weg / Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, 2021
Productie: Harry Bunk

6

7

8

12
15 13 11 1018

BOEREN IN DE NATUURBOEREN IN DE NATUUR



A20

N207

N207

N210

Krimpen
a/d IJssel

Moordrecht

Gouda

Haastrecht

Gouderak 

Nieuwerkerk
aan den IJssel

 Capelle aan
den IJssel

Berkenwoude

Stolwijk

Bergambacht

Lekkerkerk

Het Beijersche

Achterbroek

De Nesse

Polder

Kattendijksblok

Polder

Polder

Middelblok

Veerstalblok

Polder

Berkenwoude

Polder

Polder

Het Beijersche

1

P

P
0 1 km

Start

2

3 4

5

6

7

8

25

34

66

05

76

21

59

06

41

47

36

42

19

73

08

45

12
29

35

11

68

26

16

49

22

05

57

10

17

18

12

28
08

13

03

63

40

81

44

35

25

46

06

48

15

14

61

23

50

24

09

43

21

28

72

12

51

23

67

64

41

62

15

20

60

27

80

22

1

2

  Nooitgedacht
Het bosje rechts van de weg net voor Berkenwoude hoort 
bij eendenkooi Nooitgedacht. Daarbinnen ligt een plas 
waar vroeger eenden  werden gevangen voor consumptie. 
Een kooiker lokte wilde eenden in een van de vangpijpen 
en draaide ze vervolgens de nek om. Rond de kooi heeft 
het Zuid-Hollands Landschap  geëxperimenteerd met het 
afplaggen van de bovenste grondlaag met begroeiing, de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van 
de waterkwaliteit. Dat levert een  botanisch zeer rijk grasland 
op. Natuur boer Bas van Herk – eigenwijs en authentiek – laat 
op deze natte weilanden schapen en vleeskoeien grazen.

  Het Schapenschuurtje
Een klein uitstapje brengt je bij Het Schapenschuurtje: 
ga bij fi etsknooppunt a links af en je ziet de theetuin 
na 450 meter links van de weg. Het Schapenschuurtje 
is een oase van rust, waar je bovendien allerlei lekkers 

uit de streek kunt kopen: kaas uit Lekkerkerk, melk uit 
Bergambacht, taarten en gebak uit Schoonhoven, plus 
brood, koeken, groenten, fruitsap, bessen en wildproducten 
uit Berkenwoude.
Oosteinde 27b, 2825 AH Berkenwoude
www.hetschapenschuurtje.nl

  De Rode Mus
In het bessenseizoen kun je bij De Rode Mus terecht voor 
blauwe bessen, kruisbessen en aalbessen, verschillende 
jams, saus van eigen fruit en appelperensap. Kopen kan bij 
het bessenkastje aan de weg of in de winkel op het erf. In 
het voorjaar worden bovendien op afspraak rondleidingen 
georganiseerd. Lekker en gezond eten en verantwoord 
omgaan met de omgeving, dat is de drijfveer. De Rode 
Mus wil meer mensen laten genieten van lekker fruit. 
Westeinde 47, 2825 AJ Berkenwoude
www.derodemus.nl 

Het Wildhuys
In Nederland wordt nauwelijks meer wilde gans gegeten, 
terwijl we van oudsher een écht ganzenland zijn. 
Daardoor wordt een groot deel van het afschot van 
wilde ganzen niet benut en dat is zonde, want duurzaam 
voedsel gooi je niet weg ... Zo is Het Wildhuys ontstaan: 
een plek waar smaakvolle, unieke en toegankelijke 
wildproducten worden verkocht. Lokaal en verantwoord 
geoogst uit de vrije natuur, daarna lokaal en ambachtelijk 
verwerkt tot delicatesse en panklaar product. Hoe kort wil 
je de ketenlijnen hebben? Het Wildhuys heeft geen fysieke 
winkel, maar de producten zijn te bestellen en/of af te 
halen bij Het Schapenschuurtje. Ook is er een webwinkel. 
www.hetwildhuys.nl

Start: De Veerstalhoeve, Gouderakse Tiendweg 97,  
2831 KA Gouderak. Fiets naar de N207 en pak de route op 
bij knooppunt 0.

Fietsknooppunten: 0hIoapiwteq0

Parkeren: bij de startplaats is onvoldoende parkeer-
gelegenheid. Parkeren kan aan de Schaapjeszijde bij 
knooppunt t of bij Toeristische Overstappunt Loetbos 
aan de Kerkweg in Berkenwoude, vlak bij de N210.  

Lengte: 24 km
Liever een kortere route? Fiets dan rechtstreeks van 
knooppunt o naar t. Zo wordt de route 16,5 km. Ook 
voor wandelaars is dat goed te doen!   
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Smalle tiendwegen, eindeloze weilanden, monumentale 
boerderijen – de Krimpenerwaard lijkt gemaakt voor een 
ontspannen fi etstocht. Bovendien kun je op verschillende 
adressen allerlei lekkernijen kopen die rechtstreeks van 
de boerderij  komen. Van boerenkaas tot wild, groenten en 
bessen. Fiets en geniet!

  De Veerstalhoeve
De Veerstalhoeve is een boerderij met roodbonte koeien, 
een paardenpension en een boerderijwinkel met eigen 
rundvlees, boerenkaas en andere producten 
uit de streek. Rond de hoeve kun je zien waar 
een deel van de producten vandaan komt: hier 
laat de familie Van Drunen koeien grazen op 
natuurland van het Zuid-Hollands Landschap. 
Dat gebeurt op natuurvriendelijke wijze, 
waarbij onder meer rekening wordt gehouden 
met de weidevogels.
Gouderakse Tiendweg 97, 2831 KA Gouderak
www.deveerstalhoeve.nl

  Beijersche Schuur
Op de boerderij met theeschenkerij van de Beijersche Schuur 
gaan natuur en voedsel productie hand in hand. Jan en Yfke 
Boer zijn alweer de vijfde generatie op deze kleinschalige 
boerderij in  Stolwijk. Ze willen het bedrijf voortzetten met 
extra aandacht voor de natuur, het vee, het water, mooie 
routes en goede streekproducten. Op het land grazen 
blaarkoppen (met een witte kop) en bontgekleurd Maas-
Rijn-IJsselvee. Daarnaast produceren ze zelf melk en kaas, 
die ze vervolgens verkopen in de boerderijwinkel. Daar vind 
je verder lekkernijen als zelfgemaakte jams, eieren en andere 
verse producten – al met al een perfecte stek voor een 
tussenstop!
Beijerscheweg 12, 2821 NG Stolwijk
www.beijerscheschuur.nl
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