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In de Zwammerdamse BeeldenTuin van
Margreet Ooms is deze zomer Zimbabwaanse kunst te bewonderen. In een polde
reske tuin kunnen de kunstobjecten uit de
Shona-cultuur bijna geen groter contrast
vormen. “Maar dàt maakt het nu juist zo
interessant”, vertelt Margreet, “daardoor
komen de beelden echt tot hun recht.”
Naast de Zimbabwaanse kunst zijn er in
de BeeldenTuin ook diverse sculpturen
van lokale beeldhouwers te zien.
De BeeldenTuin
Lindenhovestraat 2 in Zwammerdam
Tel: 06-11437988
www.debeeldentuin.com

Heerlijk, Heerlijk
De zussen Kiek en Annet van der Poel uit Oud Ade weten wel wat lekker
is. Samen verzorgen zij unieke feesten in de polder. Annet: “We gaan
borrelen in de boomgaard, picknicken in de polder of hebben een buffet
op de boot.” Kiek: “We komen beide van de boerderij ‘mijn ouders
wensch’ in Oud-Ade en zijn opgegroeid met verse groente uit de moestuin
en vlees van eigen koeien. Alle sfeervolle en biologische ingrediënten
voor een heerlijk authentiek feestje zijn dus aanwezig.”

Heerlijk, Heerlijk
Leidseweg 5 in Oud Ade
Tel: 06-30766168
www.heerlijkheerlijk.nl

Uiltje knappen
Een uiltje knappen? In De Uilentuin van Jos en Ineke
van der Lee is dat letterlijk mogelijk. Deze Bed & Breakfast accommodatie tussen Zevenhoven en Ter Aar heeft
comfortabele tweepersoons kamers waar je even helemaal tot rust komt. De aanliggende theetuin is gedecoreerd met zelfgemaakte houten uilen. Wil je ook een
uiltje kijken of maken? Volg dan één van de workshops.
De Uilentuin, Zevenhovenseweg 2a in Ter Aar.
Tel: 0172-538909. www.deuilentuin.nl

Zimbabwe in
Zwammerdam

IJskoud de
lekkerste
Frans Janssen uit Boskoop kan trots zijn. Zijn ijs,
dat door het AD al eens werd uitgeroepen tot het
beste van Nederland, is nog steeds toonaangevend
in de streek. Frans: “Naast ons vaste assortiment
schepijs, zijn we ook heel bedreven in ijscoupes
en ijstaarten. En voor op locatie hebben wij onze
rijdende ijsbar, inclusief 12 liter ijs en een doos
hoorntjes. Helemaal goed voor een zomers feestje!”
Janssen’s IJssalon
Koninginneweg 28 in Boskoop
Tel: 0172-217337
www.janssensijssalon.nl
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Skybox voor
de varkens
De zuivelboerderij Vrouwenakker van Koos
en Monique Langelaan uit De Kwakel heeft
een heuse skybox. Hier kunnen bezoekers een
kijkje komen nemen in de varkensstal, waar de
zeugen met de daarbij behorende biggen huishouden. Monique vertelt: “Zo kunnen mensen
een kijkje komen nemen in de varkensstal. We
hebben tegen de 300 zeugen met biggetjes,
dus dat is een prachtig gezicht.” Verder lopen
er 70 melkkoeien rond in de weides naastde
boerderij. Koos: “We vinden het belangrijk dat
de dieren de ruimte hebben, dus zie je bij ons
de koeien lekker door het verse gras lopen en
staan de varkens dik in het stro.” Naast de veehouderij beheren Koos en Monique ook een
nabijgelegen natuurgebied en heeft de zuivelboerderij een eigen winkel. Monique: “Hier
verkopen we onze eigen ambachtelijke boerenzuivel zoals yoghurt, kwark en verschillende soorten boerenkaas. Maar natuurlijk kun
je hier ook terecht voor melk of karnemelk.
Vers van de tap!”
Boerderij Vrouwenakker
Drechtdijk 90 in De Kwakel
Tel: 0297-561660
www.zuivelboerderijvrouwenakker.nl
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Fluisterend
varen
Nieuwkoopse plassen, Reeuwijkse
plassen, Vinkeveense plassen, Loos
drechtse plassen, ze hebben allemaal iets gemeen. De stille fluister
boten van Ineke Tatje varen er rond.
Deze elektrisch aangedreven boten
van zijn zó stil, dat de matrozen er
van gaan fluisteren. Je kunt ze op
bijna alle plassen in de streek huren,
vanaf € 25,- per uur. Maar de fluistertechniek is ook in te bouwen in
sloepen tot 7 meter.
ITN elektroboten
Zuideinde 170 in Nieuwkoop
Tel: 0172-571670
www.elektroboten.nl

Pannenkoeken
huwelijk
Kameryckelijk
genieten
Klassiek genieten, dat kan bij Kameryck van Hans
Voorn. Niet alleen aan de plas bij Kamerik, maar
ook erop! Tijdens de zomerconcerten Kameryc
Klassiek bouwt Hans een podium met tribune op
het water, zodat er in een unieke sfeer kan worden
genoten van klassieke muziek. Bij Kameryck
valt, naast klassieke muziek, nog veel meer ‘rycke
lijk’ te genieten. Het hele jaar door is deze prachtige locatie in het Groene Hart geopend voor
evenementen, vergaderingen, congressen, bruiloften en feesten. Ook is de groepsaccommodatie
geschikt voor overnachtingen en kan er op de
Pitch&Putt golfbaan een balletje worden geslagen.
Kameryck
Oortjespad 3 in Kamerik
Tel: 0348-400771
www.kameryck.nl

Borefts Stout
In de 17e eeuwse molen de Arkduif in Bodegraven zwaait brouwmeester Menno Olivier de scepter. Onder de naam Brouwerij de Molen heeft hij in de Arkduif een ambachtelijke bierbrouwerij, distilleerderij en restaurant. Voor de lekkerste lokale biertjes of andere
authentieke brouwsels is dit hét adres. Overigens niet alleen voor
Stout en seizoensbieren!
Brouwerij de Molen
Overtocht 43 in Bodegraven
Tel: 0172-610848
www.brouwerijdemolen.nl
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De Strooppot
Oostzijde 42-43 in De Hoef
Tel: 0297-593777
www.strooppot.nl

Wel eens getrouwd in de stroop? Bij het pannenkoekenrestaurant van Marcel Kentrop in De Hoef is het mogelijk. De feestaccommodatie in De Strooppot is namelijk
opgenomen in het rijtje Huizen der Gemeente van de
Ronde Venen. “Mensen kunnen hier inderdaad trouwen
tussen de pannenkoeken!” vertelt Marcel. Vanuit de
feestzolder heb je aan de ene kant een prachtig uitzicht
op de rivier Kromme Mijdrecht en aan de andere kant
kijk je uit over de polder richting Mijdrecht.

Stokbroodje?
Nee, dit leuke broodje op een stokje
gaat zijn grote Franse broer waarschijnlijk niet verslaan, maar bij Bakkerij Carl Siegert geloven ze helemaal
in deze Brollie. Er zijn twee varianten:
één met zonnepompoenpit en één met
rozijn-vijg-haver. Leuk voor bij de salade, maar nog lekkerder om te dippen
in roomboter, zeezout en/of olijfolie.
Bakkerij Carl Siegert
sinds 1891
Techniekweg 11
in Harmelen
Tel: 0348-441887
www.carlsiegert.com

De Voetangel

Waar de riviertjes Bullewijk, Holendrecht en Waver samenkomen, daar ligt
de Voetangel. Middenin de polder de
Ronde Hoep, op nog geen steenworp
afstand van Ouderkerk aan de Amstel.
Van oudsher was dit een tolgaardershuis, nu kijk je vanuit het huidige restaurant uit op de skyline van Amsterdam en de Amsterdam ArenA. Geen
zin in dit uitzicht? Draai een kwartslag
richting het zuiden en kijk uit over het
water en de eindeloze landerijen.
Restaurant De Voetangel
Ronde Hoep Oost 3 in
Ouderkerk aan de Amstel
Tel: 020 – 4961373
www.voetangel.nl
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Bij Bert Vieveen uit Stompwijk kun je het hele jaar door barbecueën. In zijn bedrijf wordt namelijk op ambachtelijke wijze de
lekkerste kipsaté uit de streek klaargemaakt. Het hele jaar door
staan de medewerkers het oer-Hollandse kippenvlees te snijden,
kruiden en rijgen, inderdaad: met de hand! Wil je liever een worstje of hamburger op de barbecue? Geen nood, Vieveen levert alle
producten voor een lekkere braai.
Vieveen Saté, Klaverblad 10 in Stompwijk.
Tel: 071-5803452. www.vieveensate.nl
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Op vertoon van deze Van Streek #2 kunt u
vooraf of na afloop van deze wandeling
een kopje thee of koffie met een gratis stukje
appeltaart krijgen bij Het Oude Rechthuis.
Kijk hiervoor op pagina 130.
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Molenwandeling
Heb jij ook een suggestie
voor Uit de buurt?

Wandel mee door het polderlandschap langs de
Molenviergang van Aarlanderveen.

Stuur dan je tips door naar redactie@vanstreek.nu

touwtrekkertrek
Trek in tractoren? Begin augustus staat Koudekerk aan den Rijn
helemaal in het teken van de alom bekende Trekkertrek. Hans van
Leeuwen, voorzitter van de stichting, wedstrijdleider en commentator
kan niet wachten. “Het is ieder jaar weer super spectaculair wanneer
de John Deere’s en Massey Ferguson’s de motoren starten.” Voorafgaand aan de Trekkertrek is het grootste touwtrektoernooi van Neder
land, waarbij de tractoren mogen toekijken. Rondom de Trekkertrek
is het natuurlijk groot feest met een bonte verzameling attracties en
diverse optredens.
Stichting Trekkertrek in Koudekerk aan den Rijn
Tel: 071-3416104. www.trekkertrek.nl
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1. We starten onze wandeling bij Café Restaurant
Het Oude Rechthuis. Vanaf de Dorpsstraat gaan
we linksaf de Stationsweg in. Zodra we over de
brug wandelen gaat deze over in de Kerkvaartsweg, richting de Drooggemaakte Polder aan de
Westzijde te Aarlanderveen.
2. We verlaten de bebouwde kom van Aarlanderveen en de eerste molen (officieel de vierde)
komt in zicht: de Putmolen. Bij molenaar Johan
Slingerland zijn we welkom om een kijkje te
nemen in de molen die in 1801 gebouwd werd,
als we ons van tevoren even aankondigen:
0172-571854. Deze molen bemaalt de Put, oftewel het laagste gedeelte van de polder.
3. Lopend langs de Putmolen volgen we de Kerkvaartsweg en gaan we aan het einde linksaf de
Achtermiddenweg op. De volgende twee molens
van de viergang zijn nu duidelijk te zien. Zodra
we bij de dichtstbijzijnde molen aankomen,
gaan we rechtsaf het dijkpad op. We lopen nu
langs bij de eerste of Ondermolen van Willem
Waltman naar de tweede of Middenmolen van

Frans Verra. Meer over deze molenaar en zijn
molen is te lezen in Van Streek #1.
4. Na de Middenmolen klimmen we de dijk op, om
langs de tussenboezem naar het voetgangersbruggetje te wandelen. Opvallend is, dat hier de molenvaart de veel lager liggende Grote Wetering
kruist. Via een duiker gaat het water onder de polderwetering door: dit vormt een polderaquaduct.
5. We volgen het dijkpad naar de derde of Bovenmolen van Eric van den Bosch. Deze hoogstgelegen molen geeft het water het laatste zetje
zodat het in de Oude Rijn terecht komt. We
gaan rechtsaf de Kortsteekterweg op en hebben
nu ook zicht op de Oude Rijn. Als we omkijken, zien we de Molenviergang mooi liggen.
6. Vanaf de Korsteekterweg gaan we rechtsaf het
smalle Kerkvaartspad op. Dit pad loopt midden
door de weilanden terug richting Aarlanderveen. Waar het pad weer de Achtermiddenweg
kruist gaat het over in de Kerkvaartsweg. We
lopen weer langs de Putmolen terug naar Café
Restaurant Het Oude Rechthuis.
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