
GEERPOLDERROUTE 4,5 KM

Editie 2020

Loop door het land van  

melk, kaas en boter

ONTDEK DE 
BOERENLANDPADEN

  regio Zoeterwoude

https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/


Welkom
OP DE GEERPOLDERROUTE

Avontuurlijk wandelen, waar kan dat nog? In elk geval 
in het Rijnland, waar negen boerenlandwandelingen 
zijn uitgezet. Hier struint u dwars door de weilanden, 
tussen de schapen en de koeien, met onderweg 
smalle loopplanken en hekken met overstapjes. 
Dankzij de boeren komt u zo op plekken die u anders 
nooit ontdekt zou hebben.

Deze route doorkruist de opmerkelijk diepe 
Geerpolder, die wordt omgeven door weteringen 
die vele meters hoger liggen. De boeren laten hier 
hun vee grazen, maar hebben daarbij ook oog voor 
de natuur. Neem een flinke rugzak mee, want bij 
een kaasboerderij en twee pluktuinen kunt u de 
keukenvoorraad aanvullen. Een echte trekpleister 
onderweg is recreatieboerderij ’t Geertje.

Routebordje

•  De boerenlandpaden zijn geopend van 
15 juni t/m 15 maart. Daarbuiten is de 
route afgesloten i.v.m. het broedseizoen.

•  Honden zijn niet toegestaan vanwege 
besmettingsrisico’s voor het vee.

•  De boer verwelkomt u op zijn eigen terrein; 
gedraag u als een goede gast.

•  Vergeet niet om contant geld mee te nemen 
voor lekkere producten bij de boer!

LET OP!
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START
Boerderij ’t Geertje, 

Geerweg 7, 
Zoeterwoude  

GEERPOLDERROUTE

BEREIKBAARHEID
OV: buslijn 400 rijdt tussen  station 
 Leiden Centraal en Zoetermeer. 
Stap uit bij halte Stompwijk/
Leidschendam. Wandel naar de 
 rotonde en ga hier linksaf (evt. 
via  het tunneltje). Ga bij wandel-
knooppunt 45 linksaf naar 44. Pak 
de route op bij Kaasboerderij de 
Vierhuizen. Zie voor details  
9292.nl.
Auto: volg de N206 tussen 
 Zoetermeer en  Zoeterwoude. 
Ga bij Stompwijk op de  rotonde 
de polder in (dus niet het dorp 
in). Sla op de T-splitsing linksaf, 
dan na de brug rechtsaf. Boerderij 
’t Geertje ligt aan het einde links. 
Als de parkeerplaats vol is: vlak  
voor ’t Geertje is rechts achter de 
brug een extra parkeerplaats. Ook 
 voorbij ’t Geertje is rechts van de  
Geerweg een  kleine parkeerplaats.
 

Bekijk in  
Google Maps

https://9292.nl/
https://www.google.com/maps/place/52%C2%B005'39.8%22N+4%C2%B030'14.1%22E/@52.094381,4.5033548,133m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x47c5c8ad64c8cb29:0x35d0abc5ef79ab88!2s't+Geertje!8m2!3d52.0943779!4d4.5053364!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.0943813!4d4.5039019
https://hetgeertje.nl/
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https://www.google.com/maps/place/52%C2%B005'39.8%22N+4%C2%B030'14.1%22E/@52.094381,4.5033548,133m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x47c5c8ad64c8cb29:0x35d0abc5ef79ab88!2s't+Geertje!8m2!3d52.0943779!4d4.5053364!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.0943813!4d4.5039019


         ’T GEERTJE

Op het erf van boerderij ’t Geertje scharrelt een 
halve dierentuin rond. Van varkens en pony’s tot 
kippen en parmantig paraderende pauwen. Niet 
verwonderlijk dus dat vele generaties kinderen 
hier voor het eerst hebben kennisgemaakt met 
het boerenleven. Want wat is er leuker dan een 
pasgeboren geitje de fles te geven of een ritje 
op een pony te maken? Even bijkomen kan in de 
oude koeienstal, die nu als restaurant fungeert. De 
winkel ernaast ligt vol met boerenlandproducten als 
rauwmelkse geitenkaas en Geertjes Gelei, gemaakt 
van biologisch geteelde vruchten.  

1

Ga met de rug naar boerderij ’t Geertje rechtsaf 
en volg het fietspad 300 m. Ga bij de kleine 
parkeerplaats linksaf het weiland in en volg de sloot 
rechtdoor, soms via bruggetjes en overstapjes. Ga bij 
wandelknooppunt 76 rechtdoor richting 79: steek via 
de brug de sloot over, houdt links aan en volg 
de rode pijlen naar rechts.  

Bekijk de kaart

GEERPOLDERROUTE

Ponyrit bij ’t Geertje

https://hetgeertje.nl/


        WEILANDEN VOL NATUUR

Sinds 2011 heeft een groot deel van de Geerpolder 
de status van natuurgebied. Bijzonder is dat enkele 
boeren hiervoor zelf het initiatief hebben genomen. 
Het resultaat is te zien: kleurrijke bloemen tussen 
het gras, natuurvriendelijke oevers en stukjes 
weiland die in het voorjaar onder water staan. 
Deze plasdras is vooral bedoeld voor weidevogels 
als grutto, kievit, scholekster en tureluur. Vanaf 
eind februari verruilen ze hun warme winteradres 
in Afrika voor de Nederlandse weilanden om hier te 
broeden. Voor hen is zo’n laagje water ideaal: hier 
kunnen ze veilig slapen en vinden ze 
voldoende voedsel om hun 
jongen mee te voeden.  

Bekijk de kaart
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Start van het struinpad

Grutto

https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2019/07/Grutto.mp3


Ga op de weg bij 79 linksaf naar 42 en dan linksaf het 
weiland in richting 43. Ga bij de poel schuin rechts 
naar het volgende perceel en verder naar 43 
aan het einde van het perceel.  

Bekijk de kaart

        KIKKERPOEL

Plop. Plop. Plop. Wandel richting de poel en 
groene kikkers springen verschrikt in het water. 
Zulke poelen waren oorspronkelijk bedoeld als 
drinkplaats voor het vee, maar ze zorgen ook voor 
extra leven in de graslanden. Kikkers, padden en 
watersalamanders zetten hun eitjes af in de poel, 
net als de libel, waarvan de larven soms jarenlang 
als vraatzuchtige rovers onder water leven. Maar 
ook hier is het een kwestie van eten en gegeten 
worden: ooievaars, blauwe reigers en andere 
hongerige vogels lusten op hun beurt graag een 
amfibisch hapje. Die plonsjes in het water zijn dus 
niet voor niets. 

GEERPOLDERROUTE

Groene kikker
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        ZELF PLUKKEN

Achter het bruggetje wacht een verrassing: in de 
Wilde Weide Tuin mogen wandelaars zelf plukken 
van de vele struiken en bomen. Afhankelijk van het 
seizoen gaat het om frambozen, bramen, bessen, 
druiven en andere vruchten. Plukken is gratis, maar 
blijf bescheiden en laat ook nog wat over voor de 
volgende wandelaars. De oogst nuttigen kan bij een 
picknicktafel met uitzicht op de kleurrijke tuin.

Bekijk de kaart

Volg de rode pijlen naar 44. Wandel rechtdoor  
langs de toegang tot het boerenerf en ga even 
verderop linksaf over het bruggetje. 

Wilde Weide Tuin

GEERPOLDERROUTE
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http://www.kaasboerderijdevierhuizen.nl/activiteiten/wilde-weide-tuin/


        BOERENKAAS

Het is van buiten niet te zien, maar het kaaspakhuis 
van Kaasboerderij de Vierhuizen aan de andere 
kant van de weg is opgebouwd uit hout, stro en 
leem. Zo ontstaat een ideaal klimaat voor het rijpen 
van de boerenkaas. Trots zijn de vooral op de 
biologische Wilde Weide Kaas, die wordt gemaakt 
van de melk van koeien die in de zomer lekker 
buiten grazen. De kaas kopen kan in de winkel aan 
de voorzijde. Is de winkel gesloten? Links is een 
extra ruimte met een kaasautomaat. 

Wandel via het erf naar de doorgaande weg en 
ga hier rechtsaf.  

Bekijk de kaart
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Wilde Weide Kaas

Kaasboerderij de Vierhuizen

http://www.kaasboerderijdevierhuizen.nl/


        DROOGMAKERIJ

Klim bij wandelknooppunt 79 omhoog naar het 
pontje voor een weids uitzicht over de Geerpolder. 
Wat vooral opvalt is de lage ligging van de polder, 
zeker ten opzichte van het maaiveld aan de andere 
kant van de Ommedijkse Watering. De oorzaak: in de 
17de en 18de eeuw is in de polder een metersdikke 
laag veen afgegraven en als brandstof verkocht aan 
de grote steden. Wat achterbleef was een diep, nat 
landschap dat een groot deel van het jaar onder 
water stond. Drooglegging werd pas rendabel na 
de uitvinding van het stoomgemaal. In 1865 was 
dit de laatste polder in Zuid-Holland die werd 
drooggemaakt.   

Volg de weg 1,2 km tot het einde.  

Bekijk de kaart

Geerpolder anno 1850

6

GEERPOLDERROUTE



        ZELF OOGSTEN

Een bordje wijst de weg naar de zelfpluk moestuin 
van zorgboerderij De Boerderijn. Hier mag 
iedereen vanaf half mei tot eind september zelf zijn 
groenten oogsten. De prijslijst hangt bij de ingang. 
Een groene paal geeft aan welke groenten klaar zijn 
voor de oogst, een rode paal betekent ‘nog even 
wachten’. Alles wordt biologisch geteeld, zonder 
bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Controleer 
daarom bij het inpakken of er niet per ongeluk een 
rups meegaat in de tas, met name 
bij de koolsoorten. 

Bekijk de kaart

Prijslijst

Kas bij de zelfpluktuin
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https://deboerderijn.nl/zelfpluk-moestuin/


        NOORD-AA

Bij mooi weer nodigen zwemsteigers uit tot een duik 
in het vredig kabbelende water van de Noord-Aa. 
Maar hoe anders is de aanblik in 1574. Het zijn 
de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. De 
Spanjaarden belegeren Leiden en Willem van Oranje 
gaat proberen hen te verdrijven. Hij laat de dijken 
doorsteken, zodat de watergeuzen met hun schepen 
kunnen oprukken. Hier op de Noord-Aa wacht de 
vloot – 400 schepen en 8000 man sterk – tot het 
water hoog genoeg is. Op 2 oktober is het zover. De 
geuzen verslaan de Spanjaarden bij Zoeterwoude en 
varen een dag later de stad binnen. Leidens Ontzet 
wordt nog elk jaar uitbundig gevierd.  

Ga aan het einde op de kruising rechtsaf via het 
fietspad. Sla na 60 m voor het bosje linksaf en ga 
bij de kade rechtsaf. Volg de kade 650 m tot bij de 
bootverhuur van ’t Geertje en ga hier via het erf 
terug naar de startplaats.

Bekijk de kaart

De geuzen bij Leiden
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HANDIG
om te weten! 

HORECA
Op het erf van boerderij 
’t Geertje is een restaurant. 
Even buiten de route heeft 
restaurant AA-Zicht een heerlijk 
terras aan de Zoetermeerse Plas. 

HONDEN
Honden zijn op de boerenlandpaden 
niet toegestaan. 

BROEDPERIODE
Van 15 maart t/m 15 juni zijn de 
boerenlandpaden afgesloten in verband 
met het broedseizoen van de vogels. 

SCHOENEN
Deze route gaat voor een groot deel over 
graspaden of dwars door de weilanden.  
Trek daarom stevige wandelschoenen aan.

TEKEN
Vooral in hoog gras loopt u 
kans om door een teek gebeten 
te worden. Draag daarom bij 
voorkeur een lange broek en 
controleer uzelf na de wandeling 
op teken. Kijk voor meer informatie 
op www.tekenradar.nl.

GEERPOLDERROUTE

https://hetgeertje.nl/
https://www.aa-zicht.nl/
https://www.tekenradar.nl/


HANDIG
om te weten! 

Deze interactieve PDF is bedoeld om met de 
mobiele telefoon het veld in te gaan. Door op 
de knoppen te tikken, kunt u snel tussen de 
bezienswaardigheden en de routekaart bladeren. 
Voor de vogelgeluiden en links naar websites is 
een verbinding met het internet nodig. Maar het 
kan ook prima zonder. De links naar websites 
zijn in de tekst vetgedrukt en oranje.   

DE ROUTE DOWNLOADEN
Download de route thuis al naar uw telefoon.  
Dan hoeft u dat niet onderweg te doen, als er 
misschien geen internetverbinding is. 

HOE?
Android: mail de PDF naar uzelf als
bijlage of download via Google Drive.
Op de telefoon staat vaak een app om
PDF’s te lezen.

iPhone: mail de PDF naar uzelf of
download via iTunes. Voeg de PDF  
toe aan iBooks.  

GEERPOLDERROUTE



HANDIG
om te weten! 

DE ROUTE UITPRINTEN
De route uitprinten is ook mogelijk. Open
dan deze PDF in Acrobat Reader. Kies in het 
menu: Bestand > Afdrukken > Meerdere  
pagina’s per vel > 2 op 2 > Afdrukken.

WANDELEN MET GPX
Deze route is ook beschikbaar als GPX- 
bestand. Hiermee volgt u de route terwijl u 
wandelt. Op uw telefoon moet dan wel een  
app staan die GPX-bestanden kan openen. 
Ook moet de Locatie van de telefoon aan 
staan. Kijk op onze website voor tips over 
apps en het gebruik van een gpx.

  Download het GPX-bestand

GEERPOLDERROUTE

https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/op-pad-met-je-mobiel/
https://www.dropbox.com/s/cyysdjeikp6uzs6/Boerenlandpaden_Geerpolderroute.GPX?dl=1


De mooiste wandelroutes, dwars door de weilanden, 
over het terrein van de boer, voor jong en oud. De boe-
renlandpaden zijn een serie van negen wandelpaden 
in het hart van de polder. Met overstapjes en klaphek-
jes krijgt u een unieke inkijkje in het boerenleven. Trek 
uw wandelschoenen aan en beleef de polder!

DOWNLOAD
alle routes  

gratis op lfhr.nl

Ontdek de streek in uw eigen tempo

Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

Volg ons op 
Facebook!

www.lfhr.nl  •  info@lfhr.nl 
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https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/boerenlandpaden/
https://www.facebook.com/landschapsfonds
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/contact/

	kaart
	1 ’T GEERTJE
	2 WEILANDEN VOL NATUUR
	Untitled
	3 KIKKERPOEL
	4 ZELF PLUKKEN
	5 BOERENKAAS
	6 DROOGMAKERIJ
	7 ZELF OOGSTEN
	 8 NOORD-AA



