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Voorwoord
Welkom bij OpstapmetLisa!
Wij zijn een team van vrouwen van 30+ en vinden dat ons dagelijks leven af en toe wat
opschudding kan gebruiken. Dus gaan wij op zoek naar bijzondere locaties en activiteiten
en delen die in dit e-book met jou. Ditmaal in Woerden.
Een bijzonder plekje, mooi pleintje of park, dat ene speciale festival of net dat bijzondere
restaurantje of boetiekje. Dat ene pareltje. In dit e-book vind je de plekken die wij voor je
hebben ontdekt in Woerden. En we vertellen niet alleen waar je moet zijn, maar ook
waarom!
Bereid je met deze gids voor op jouw bezoek aan Woerden en haal alles uit je trip.

www.opstapmetlisa.nl
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Winkelen
De leukste winkels en boetiekjes
Het centrum van Woerden straalt sfeer, nostalgie
en cultuur uit. Natuurlijk vind je in Woerden alle
bekende winkelketens.
Maar wist je dat Woerden er juist bekend om staat
dat je hier heel leuk kan winkelen? En dan met
name als je op zoek bent naar speciale en unieke
kleding of spulletjes.

Kleding
Wil je jezelf verwennen met een nieuwe outfit?
Breng dan eens een bezoek aan YOU by Sandra.
Dit is een boutiek met hippe damesmode vol
stijlvolle kledingmerken.
Bij BeOne vind je ook mooie merken als Marc
Cain, Cambio, Kyra & Ko, Beaumont, Arma, ML
Collections, OUI, Brax, Rosner, en meer.

Ben je meer op zoek naar casual kleding? Snuffel dan
eens tussen de schatten van Mod’Es.
Ze kopen iedere week nieuwe mode is, dus er is altijd wel
iets nieuws te vinden.

Samen met je dochter aan het shoppen? Dan is
Style de aangewezen plek.
Hier vind je niet alleen voor jullie allebei een leuke
outfit, je maakt het ook nog eens helemaal af met
schoenen en accesoires. Die vind je hier in grote
getalen.
En wanneer je op zoek bent naar een stoere outfit
voor je kleine is Schanulleke Kinderkleding een absolute aanrader.
Een leuke stoere kinderkledingzaak die kleding verkoopt van prematuur maatje 40 t/m
maat 176. Je kan hier terecht voor onwijs veel mooie merken.
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Eten en zo
Kookfans kunnen terecht bij OOK! Naast kookartikelen, slaag je
hier ook voor cadeaus en andere hebbedingen voor in de
keuken.
Maar ook voor een lekkere kop koffie
met overheerlijk gebak ben je hier op
de juiste plaats!
Wil je meer koffie? Ga dan eens langs
bij Branderij Joost. Hier hebben ze
verfijnde noten, cacao en koffie.
Iedere klant is uniek en daarom branden, mengen, zouten en
verpakken ze ook op maat! Je hebt nog nooit zulke lekkere
nootjes geproefd…
Ben je meer een zoetekauw?
Bij Karit Patisserie loop je niet naar buiten zonder iets
lekkers mee te nemen. Je kan hier hoogwaardige
producten kopen die dagelijks op ambachtelijke wijze
worden gemaakt.
Je kan de dag niet beter afsluiten dan met een lekkere,
bijnzondere wijn. Kom daarvoor langs bij Wijnwinkel
Saudade. De specialist voor Portugese wijnen en port.
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Eten en drinken
Om optimaal te genieten van eten en omgeving
Woerden heeft heel veel te bieden op het
gebied van gastronomie.
Of het nu gaat om het laagdrempelige broodje
of bakje koffie tijdens het shoppen, of om een
heerlijk diner waar het draait om smaak, sfeer
en gezelligheid.

In het centrum
Zo heb je Van Rossum Woerden. Dit café,
restaurant is ‘the place to be’. Je vindt dit restaurant op de Groenendaal in het
stadscentrum, gelegen aan een horecaplein, dus ideaal te combineren met een dagje uit.
Ze hebben een mooie menukaart met verschillende streekproducten. Van Rossum
Woerden staat garant voor een bijzondere beleving.
Ook Plein 7 vind je in het centrum van
Woerden, op het Kerkplein om precies te zijn.
Dit Grand Café is de ideale plek om neer te
ploffen voor een goede kop koffie, een glas
wijn, een snelle of een uitgebreide lunch. Vier je
een feestje of organiseer je een vergadering?
Ook daarvoor ben je bij Plein 7 op het juiste
adres.

Genieten van de omgeving
Bij Restaurant JanZen is niet alleen de locatie
rustgevend en rustiek, maar ook het pand zelf. Dit
bijzonder huiselijke restaurant is namelijk gevestigd in
een art deco pand aan de rand van Woerden.
Op de kaart vind je heerlijke
en stijlvolle gerechten zoals
runder tartaar met gerookt
kwartelei, Dimsum van biologische polderhoender, Houtduif,
Creuses de Normandie, Graslam, Pompoen tarte tatin en
Zeeduivel medaillons.
Wil je tijdens het eten genieten van een rustgevende omgeving? Dat kan rijkelijk bij
Kameryck. Dit restaurant bevindt zich namelijk midden in het groen.
Geniet in het restaurant of op het terras aan het water van een uitgebreide lunch of diner
met streekproducten.
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Bijzonder eten
Puur genieten van heerlijk Italiaans eten? In het oude kaaspakhuis
in hartje Woerden ligt een stukje Italië: Viviamo.
Hier proef je de pure Italiaanse smaak in haar mooie eenvoud en
beleef je een heerlijke avond. Zin in, Viviamo!
Houd je van lokaal eten? Veel
van de producten die gebruikt
worden bij Bistronoom Woerden, komen uit hun eigen
moestuin. Dichter bij huis kan dus niet.
Bistronoom staat voor genieten van gastronomie, de
kunst van het koken, in een ongedwongen sfeer. Je
vindt dit restaurant op de Kruittorenweg.
Bij Heinde & Ver op de Houttuinlaan kan je grenzeloos genieten. Ze serveren hier
namelijk kleine gerechtjes van heinde en ver, van Oosters tot oer-Hollands, en alles voor
een vaste prijs.
Bijvoorbeeld een heerlijke Thaise kipsaté, vitello tonnato, Pekingeend, een krokante
sushirol, risottokroketjes, groene lasange of een ouderwets lekkere snitzel of
frikandelletje.
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Uitgelicht: Bistronoom
‘Reconnect to nature- en met elkaar’
Bij Bistronoom krijg je een culinaire beleving zonder poespas. Je kan hier in een
ongedwongen sfeer genieten van gerechten, waarmee je bewust wordt van de
oorsprong. Natuurlijke producten staan centraal bij Bistronoom en er wordt zoveel
mogelijk gewerkt met producten uit de eigen moestuin en de inpandige kas.

Het draait om het eten en de sfeer
Het is bij Bistronoom altijd gezellig. Je krijgt
hier eten en wijnen van een hoge kwaliteit, in
een losse en laagdrempelige setting.
Dus geen jasje-dasje, maar gezellig,
vernieuwend en hip!

Eten en genieten omringt door natuur
De zaak kent twee gedeelten: de lichte Kas met planten, groenten en een spectaculaire
moswand en de huiselijke Woonkamer met de bar waar huisgemaakte barhappen,
ambachtelijk gebrouwen bieren en huisgemaakte botanische limonades worden
geserveerd. Beide delen worden gescheiden door een haardpartij. Buiten op het
sfeervolle Kazerneplein vind je een groot terras.

Alles wordt ambachtelijk en in eigen keuken bereid, waardoor gerechten op verzoek
gemakkelijk kunnen worden aangepast voor gasten met een allergie of dieetwens.

Openingstijden en prijzen
Bistronoom is 7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur voor lunch, borrel & diner.
Prijsindicatie: driegangen keuzemenu 35 euro, zevengangen voor 55 euro.

Contactinformatie
Kruittorenweg 13
0348 - 746 493
info@bistronoom.nl
www.bistronoom.nl
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Uitgelicht: Restaurant JanZen
Heerlijk eten en puur genieten
Heerlijk lunchen of dineren op een prachtige en unieke locatie in het Groene Hart? Dat
doe je bij Restaurant JanZen.

Bijzondere locatie, mooie opgeving en speciaal eten
Restaurant JanZen is een bijzonder huiselijk restaurant gevestigd in een art deco pand
aan de rand van Woerden. Het is erg huiselijk en sfeervol. Ook heerst er een
ongedwongen sfeer. Bijzonder uit eten, dat doe je bij JanZen!

Heerlijk eten bij een BIB Gourmand restaurant
Met een heerlijk vier- of vijf gangen diner genieten met
familie of vrienden in het prachtige pand of met mooi weer
lekker op het terras.
Restaurant JanZen is zelfs bekroond met een BIB
Gourmand!

Iets te vieren?
Organiseer je een feestje, ga je trouwen of zoek je een
locatie om te vergaderen.
Ook dan kan je terecht bij JanZen!

TIP: Kom langs bij de VVV Woerden en haal een voucher voor een 5-gangen surprise
menu voor slechts €38,50 p.p. bij Restaurant JanZen

Contactinformatie
Rietveld 130
3443 XE Woerden
0348 68 80 01
info@restaurantjanzen.nl
www.restaurantjanzen.nl
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Slapen
De beste slaapplekken om jouw dagje uit comfortabel af te sluiten
Wil jij jouw bezoek aan Woerden
helemaal in stijl afsluiten? Combineer
dan jouw dagje uit met een overnachting.
Er zijn volop mogelijkheden om jezelf op
een comfortabele manier in de watten te
laten leggen.
In het hart van het centrum of juist aan de
rand van Woerden in de groene
omgeving van Het Groene Hart.

Hartje centrum
Best Western City Hotel is een prachtig hotel op de
Utrechtsestraatweg op drie sterren plus niveau. Je
krijgt hier veel luxe voor een zeer vriendelijke prijs.
Vanuit dit hotel loop je zo langs Kasteel Woerden
het stadscentrum in.
Midden in Woerden, op de Groenendaal, staat het
mooie Van Rossum Stadshotel. Alle 25 unieke en
stijlvolle suites hebben een ander karakter.
Bijzonder overnachten in het Groene Hart in een
monumentaal pand.

In het Groene Hart
Bij BoerBert overnacht je op een biologisch melkveebedrijf. Je mag hier kijken bij het
melken en voeren van de dieren.
Je kan ook een heerlijke wandeling maken door het land langs de vele natuurelementen
op het bedrijf. Boerderij BoerBert heeft drie landelijke ingerichte luxe recreatie
appartementen in de karakteristieke boerderij
beschikbaar en twee hooiberghutten.
Midden in het Groene Hart aan de rand van
Linschoten ligt Landgoed Logies Louisehoeve. Hier
word je wakker met het geluid van rust. Ervaar het
landleven op deze boerderij uit 1602 waar je
heerlijk kan overnachten.
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Uitgelicht: Best Western City Hotel
Alles voor een ontspannen nachtje weg
Het Best Western City Hotel ligt aan de rand van het centrum van Woerden. Op
loopafstand vind je al het moois wat Woerden te beiden heeft op het gebied van cultuur,
eten, drinken en winkelen.

Uitzicht op de Oude Rijn
Het Best Western City Hotel ligt aan het water.
De kans is groot dat je vanuit je hotelkamer de
mooie Oude Rijn kunt zien!
Het hotel beschikt over 64 kamers en een
sfeervol restaurant. De stijlvolle moderne
kamers bieden alle comfort voor een
ontspannen nachtje weg.
Van een luxe boxspring en douche tot
airconditioning en gratis Wi-Fi. Alles wat je nodig hebt voor een plezierig verblijf!

Moderne inrichting en optimaal comfort
De inrichting ziet er strak en modern uit. Het Best Western City Hotel is heropend op drie
sterren plus niveau.
Op zoek naar net dat beetje extra rust en comfort? Dan ben je hier op het juiste adres!

Contactinformatie
Utrechtsestraatweg 25
0348 74 83 74
info@bestwesternwoerden.nl
www.bestwesternwoerden.nl
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Eropuit!
Lekker naar buiten, de natuur in en geniet!
Woerden ligt in het Groene Hart van Nederland. Dé plek dus om een dagje winkelen te
combineren met het buitenleven. Er zijn genoeg plekken
in Woerden en omgeving om er op uit te gaan en te
genieten van de natuur.
Het Kaaspakhuis is als proef- en smaakcentrum dé plek
waar alles op het gebied van kaas samenkomt. Hier vind
je een stuk van de identiteit van Woerden als kaasstad.
Leren, kijken, proeven en meer!
Een sloep huren voor een gezellig dagje weg en genieten
van Nederland op zijn mooist… Eropuit met je gezin, familie of vrienden of met collega’s
of nieuwe buren. Dat kan bij Varen met de Scheepsjongens. Je kan gaan varen en je
eigen eten en drinken meenemen, maar je kan ook van alles voor je laten verzorgen.
Daarnaast geven ze ook nog eens leuke tips en vaarroutes.
Bij Boerderij de Boerinn kan je terecht
voor allerlei uiteenlopende
gelegenheden; van een vergadering,
een familiedag of een verjaardag tot
een kinderfeestje. Een heerlijke plek
om buiten te zijn en dit te combineren
van een bijzonder samenkomen. Ze
hebben meer dan 20 binnen- en
buitenactiviteiten. Een geslaagde dag
op de boerderij is gegarandeerd!
Voor een ontspannen sfeer en lekker bezig zijn ben je bij Kameryck aan het juiste adres.
Je kan hier namelijk niet alleen terecht voor een heerlijke lunch of diner, maar ook voor
onwijs leuke actieve uitjes. Je kan Pitch en Putt
spelen, een schietclinic volgen,
laserkleiduivenschieten, voetgolfen en meer.
Nog een typische Woerdense activiteit is de
Boerenkaas fietsroute. Een prachtige fietsroute.
Je fietst door de polders en langs de meest
pittoreske plekjes. Een tussenstop bij één van
de boerderijen langs de route is een echte
aanrader.
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Uitgelicht: Kaaspakhuis
Met je neus bovenop het moderne kaas maken
Uniek in Nederland, de kaasexperience in het Kaaspakhuis. Dit is dé plek waar alles op
het gebied van kaas samenkomt. Leren, kijken, proeven en meer! Nergens in Nederland
kom je zo dichtbij de kaas als is in het hypermoderne Kaaspakhuis aan de Emmakade in
Woerden!

Een kijkje in de keuken
Het jaren ’30 pand aan de Emmakade is
volledig gerenoveerd. Op deze prachtige
plek krijg je de kans om een kijkje te nemen
in de keuken van het moderne kaas maken.
Kijk mee in de kaasmakerij, ontdek de
finesse van het kaasmaken en zie hoe
handelaren hun kazen opslaan. Jong talent
wordt opgeleid in de kaasacademie.
Kom jij het grote geheim van het rijpen te weten tijdens een bezoek?

Meer met kaas
Wist je dat er ook onwijs veel leuke arrangementen zijn waarin het Kaaspakhuis
gecombineerd wordt met andere leuke activiteiten?
Zo is er het Kaas & Bier arrangement (€20,p.p.); breng een bezoek aan het
Kaaspakhuis en sluit af met een heerlijke
bierproeverij bij Drinkerij ’t Bierhuys in
Woerden.
Of boek het Stappen & Happen arrangement
(€17,50 p.p.); beleef kaas in het Kaaspakhuis,
wandel door de historische binnenstad van
Woerden en sluit af met een heerlijke lunch!

Tip!
Een bezoek aan het Kaaspakhuis is goed te combineren met een bezoek aan de
Boerenkaasmarkt in Woerden (iedere zaterdag t/m 25 augustus van 11.00 tot 13.00 uur).

Contactinformatie
Emmakade 6a
0348 74 54 92
kaaspakhuiswoerden@gmail.com
www.kaaspakhuiswoerden.nl
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Cultuur
Ontdek de diepere oorsprong van Woerden
Woerden heeft een rijke geschiedenis en cultuur. De stad stamt al uit de Romeinse tijd.
Rond de Middeleeuwen begon Woerden zich te versterken met een slot, wallen,
grachten waar van nu nog de overblijfselen te vinden zijn. Daarnaast zijn er meerdere
gebouwen en plekken in de stad die een
verhaal vertellen over deze rijke historie.

Gebouwen
Het Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het
hart van Woerden. In dit voormalige 16deeeuwse 'Stedehuys’ met schandpaal wisselen
historie en kunst elkaar af.
Het museumgebouw op zichzelf is al een
bezienswaardigheid.
Het Klooster is ook zo’n unieke plek in Woerden. Het
gebouw stamt uit 1899 en is gebouwd in opdracht
van de Franciscanenorde.
Hier komen kunst en cultuur samen. Iedereen, van
jong tot oud, kan er kennismaken met alle vormen
van theater, muziek en dans.

Culturele routes
Bewonder de grootse kunstwerken van Leo Gestel door
de hele binnenstad van Woerden tijdens de Leo Gestel
Route!
De Leo Gestel promenade is geopend en hiermee eert
de stad de schilder en zijn werk.
Ontdek Woerden aan de hand van bijzondere erfgoed locaties
tijdens de Erfgoed Fotoroute. Je komt langs gebouwen en
objecten als de Petrustoren, het Gildepoortje, de Kaasbel, de
Kazerne en molen De Windhond.
Pak je camera of telefoon erbij en schiet de mooiste plaatjes op
de mooiste plekjes!
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Uitgelicht: Het Klooster
Theater en talent dichtbij!
Het Klooster is, als enige theater in Nederland dat is gebouwd in een voormalige
kloostertuin, een unieke plek in Woerden, waar kunst en cultuur samenkomen. Iedereen,
van jong tot oud, kan er kennismaken met alle vormen van theater, muziek en dans. Het
gebouw stamt uit 1899 en is gebouwd in opdracht van de Franciscanenorde.
Tegenwoordig is in Het Klooster een theater
en een kunstencentrum gevestigd.

Theater
Het theater biedt ieder jaar een gevarieerd
programma, waarin alle theatergenres
vertegenwoordigd zijn.
Dit jaar kun je genieten van een brede
programmering, er is voor elk wat wils. Zo
komen o.a. Marc-Marie Huijbregts, Ruben
Hein, Jack Wouterse, Micha Wertheim,
Mathilde Santing, de dansers van ISH en
klassieke musici als Lavinia Meijer en Iris
Hond.
Ook komen de muzikale vrienden van Jan
Kanis terug tijdens de SuperSundays en
bieden we net als voorgaande jaren met veel
plezier ruimte aan de bands die op
doorbreken staan tijdens hét festival met een
dak boven je hoofd: Nachtklooster.
De bijzondere locatie en de intimiteit van de theaterzaal maken een theaterbezoek in
Het Klooster tot een bijzondere belevenis.

Talent
In Het Klooster kan iedereen terecht om zijn talent te ontdekken. Er zijn cursussen op 24
instrumenten, tientallen lesvormen in muziek, dans, theater en musical,
samenspelmogelijkheden en optredens en dat allemaal voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Een zeer gemotiveerd en professioneel team van docenten weet bij
iedereen de juiste snaar te raken. Kortom: Het Klooster, theater en talent dichtbij!

Contactinformatie
Wilhelminaweg 77
0348 – 423 066
info@kloosterwoerden.nl
kloosterwoerden.nl
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Evenementenkalender
Er is altijd iets leuks te doen in Woerden
En of er wat te doen is? In Woerden is elk weekend wel wat leuks te beleven! Food,
muziek, wijn en cultuur, alles komt terug tijdens de festivals en evenementen. Wij geven
je een selectie van de leukste festivals die je in de zomerperiode in Woerden kan
bezoeken.

Graskaasdag Woerden - zaterdag 2 juni
Een tweede Koeiemart wordt het al genoemd: De
jaarlijkse Graskaasdag. De Graskaasdag is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement met veel
aantrekkingskracht. Een plein vol kaas, kaashandelaren,
kaasmakers en natuurlijk terrassen en liefhebbers van
het welbekende streekproduct. Er is vertier voor jong en
oud!

Groene Hart Culinair - 21 t/m 23 juni
Drie dagen heerlijk culinair genieten in een
ontspannen ambiance, waarin muziek, culinair en
elkaar ontmoeten centraal zal staan.
Groene Hart Culinair is onderscheiden door haar
hoogwaardige uitstraling, programmering en culinaire
invulling. Voor zowel zakelijk, jong als oud een
gezellig avondje uit.
Restaurants creëren binnen deze setting hun eigen identiteit, hierdoor kunnen ze zich
presenteren aan vaste gasten en zich tonen voor een groot nieuw publiek.

Straattheaterfestival - zaterdag 30 juni
Het Straattheaterfestival Woerden organiseert jaarlijks op
de laatste zaterdag van juni een straattheaterfestival in de
oude binnenstad van Woerden. Een festival met nationale
en internationale professionele artiesten.

90’s on the Beach - vrijdag 6 juli
Zin om de zomer in nostalgische sferen te vieren? Verzamel
je vrienden, familie, buren en collega’s en begeef je naar
90's on the beach!
De lekkerste muziek uit de ‘90s en ‘00s in een zomers jasje.
Dans met je voeten in het zand, zing mee met de hits die
voorbijvliegen en geniet van de zonsondergang terwijl de
warme zomeravond langzaam in de nacht verdwijnt…
16

Struinen in de Tuinen - zondag 8 juli
Op zondag 8 juli 2018 vindt Struinen in de Tuinen plaats: het meest bruisende
tuinenfestival van heel Nederland. Lokale podiumkunstenaars van alle rangen en
standen maken een waar podium van de deelnemende tuinen: de tuinstoelen zijn de
tribune - het gazon het podium.

Woerdense Vakantieweek - 17 t/m 25 augustus
De Woerdense vakantieweek: zeven dagen feest vol activiteiten, vermaak, en natuurlijk
plezier tijdens de laatste week van de zomervakantie. Er is echt van alles te doen voor
jong en oud!
Zo begint de Woerdense vakantieweek altijd met een
lampionnenoptocht en eindigt met een geweldige
familieavond met vuurwerk. Overdag is er veel voor de
kinderen te doen en in de avond worden voor de
jongeren leuke feesten georganiseerd. Kortom: in
Woerden is het altijd feest!

Historische Kaasmarkt - Zaterdag 25 augustus
Om 11.00 uur is de officiële opening van de kaasmarkt op het Kerkplein. De kaasbel
wordt geluid en als vanouds wordt er met handjeklappen gehandeld.
Ook deze keer gaan boeren en handelaren
touwtrekken om de laatste 2 cent. Winnen de boeren,
dan brengt de kaas 2 cent meer op, maar zijn de
handelaren het sterkst dan hebben deze een
meevaller en wordt de prijs 2 cent per kilo lager.
Rond 12.00 uur wordt met touwtrekken de definitieve
kaasnotering gemaakt.
Voor en na het touwtrekken treedt het Shantykoor De Vlisters Zangers op. Op het
Kerkplein kunnen bezoekers zelf kaasmaken én natuurlijk boerenkaas proeven.
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Tips van een echte Woerdenaar
Dagje Woerden door de ogen van……
Tanja van Veen is Sales Manager bij het Best Western
City Hotel in Woerden. Ze kent Woerden op haar
duimpje en is dus de uitgelezen persoon om jou van de
leukste tip te voorzien. Ze is op de hoogte van de
leukste activiteiten en evenementen. Ze weet waar je de
grote trekpleisters van Woerden kan vinden, maar ook
wat leuke uitjes zijn, waar je zelf nou net niet aan
gedacht hebt.

De leukste activiteiten in Woerden volgens Tanja:
De meeste mensen kennen Woerden alleen van het bordje langs de snelweg of zien Woerden wel
eens voorbijkomen op facebook. Maar deze stad, net onder Utrecht, is zeer zeker niet alleen de
moeite waard om -door de uitstekende bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer- als
uitvalsbasis te gebruiken, maar verdient ook zeker een eigen bezoek. Trek er eens een dag voor
uit om te ontdekken hoeveel diversiteit Woerden te bieden heeft!
Hier kwam ik achter toen ik een aantal jaren geleden begon te werken als sales manager voor
Best Western City Hotel te Woerden. Ik werd aangenaam verrast door het enorme aanbod,
bijzondere (verborgen) schatten, de rijke historie maar niet te onderschatten; de gastvrijheid en de
vriendelijkheid van de inwoners!
Bij mooi weer is het heerlijk fietsen door de natuur (de Meije) in dit groene hart, maar ook per boot
is het goed toeven. Meer aan bij de Emmakade waar je meteen van de gelegenheid gebruik kan
maken om de VVV te bezoeken wat in het Kaaspakhuis huist. Hier scoor je leuke kaassouveniers!
Woerden staat immers bekend om de vele streekproducten. Op de website van de VVV ‘Beleef
Woerden’ vind je veel activiteiten en markten die allen een bezoek waard zijn.
Wandel door de gezellige winkelstraten Voorstraat en Rijnstraat, waar je naast de vertrouwde
ketens ook een keur aan bijzonder originele winkels vindt die je niet kan en hoeft te weerstaan.
Zoals Alles is Liefde; voor het beste cadeau, de leukste kaart of gewoon iets voor jezelf!! You by
Sandra is ook zo’n winkel waar je blij, maar zeker niet met lege handen vandaan zult komen…
Lunchen doe je bij Van Rossum met hun bijzondere inrichting of een van de gezellige
restaurantjes op en rond het Kerkplein. Grote kans dat je bij mooi weer niet meer wegkomt hier.
Maar er is nog zoveel meer; een hele toffe manier om het centrum en de natuur te ontdekken doe
je met een tour met een Tuktuk. Deze brengt je langs alle plaatsen die je gezien moet hebben!!
Sluit de dag af met toch wel een van de leukste theaters die ons land rijk is; Het Klooster; de naam
zegt het al ; een bijzonder theater in een al net zo bijzonder pand met een keur aan voorstellingen.
Wat te denken aan de SuperSunday in samenwerking met de HALL. Die laatste is overigens zeer
zeker een bezoek waard; heerlijk eten in een uiterst hippe sfeer!
Heb je aan 1 dag Worden heb je niet genoeg? Slapen doe je dan uiteraard bij Best Western City
hotel of bij het Stadshotel. Zoals je ziet; Beleef het in Woerden want Woerden geeft je de ruimte!
Zien we elkaar snel?
Tanja
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Praktische informatie over Woerden
Omgeving, openbaar vervoer, cultuur, winkelen en vermaak
Woerden is de hoofdstad van het Groene
Hart. Het bijzondere is dat stad en land
elkaar hier ontmoeten. Het is een stad
waar koeien heerlijk grazen, een stad
waar kazen worden gemaakt, een stad
waar je de leukste unieke winkels vindt,
een stad met prachtige terrassen en
restaurants.
Kortom; een veelzijdige stad en de
moeite waard om te bezoeken.
Woerden heeft een rijke geschiedenis. Het is van oorsprong een stad die langs de
Romeinse Limes lag en is een echte vestingstad. Struin door het historische centrum en
maak kennis met de Romeinse geschiedenis én niet te vergeten, met kaas! Woerden is
naast een vestingstad ook een kaasstad. Kaas is niet weg te denken uit de stad. Wil je
weten hoe échte boerenkaas proeft of heb je altijd al een origineel kaaspakhuis willen
bezoeken? Dan moet je in Woerden zijn.
Ook de shopaholics kunnen in Woerden
hun hart ophalen. Je vindt hier unieke
collecties, (h)eerlijke streekproducten en
sfeervolle boetiekjes en winkels. Klaar met
shoppen en toe aan een goede kop koffie of
een overheerlijk wijntje? Dan kun je
uitstekend terecht bij een van de sfeervolle,
lokale en eigenzinnige restaurants.

Rondom Woerden
Rondom Woerden liggen de prachtige groene dorpen; Harmelen, Kamerik en Zegveld. In
deze dorpen is genoeg te beleven. Harmelen is het perfecte dorp om naartoe te fietsen.
Je fietst door een prachtige omgeving. Je verblijf verlengen? Blijf dan slapen in Hotel ’t
Wapen van Harmelen of in een unieke B&B midden in het groen.
Bezoek je Kamerik? Breng dan een bezoek aan
Boerderij de Boerinn. Hier kan jong en oud zich
volledig uitleven met de leukste (boerderij)
activiteiten. In Zegveld ben je bij De Blauwe Meije aan
het juist adres.
Hier worden vaak activiteiten georganiseerd en je kan
er altijd terecht voor een kanospeurtocht.
Er valt genoeg te beleven in het groen en dat allemaal vlakbij de randstad!

19

Bereikbaarheid
Woerden heeft als stad een unieke centrale ligging; in het midden van het Groene Hart.
De centrale ligging maakt dat Woerden perfect bereikbaar is per auto en openbaar
vervoer. Vanuit Woerden zijn de steden Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam in
10 tot 45 minuten te bereiken.

Over het water
Ook over het water is Woerden bereikbaar. De Oude Rijn
is de doorgangsroute waar op twee plaatsen aangemeerd
kan worden.

Met het vliegtuig
Schiphol is binnen 40 minuten te bereiken vanuit Woerden
met de trein en de auto.

Te voet of met de fiets
Woerden is klein genoeg om te voet te doorkruisen. Daarnaast heeft Woerden een
prachtige omgeving, groot genoeg om meerdere dagen te verkennen op de fiets. Een
fiets kan op diverse plaatsen in de stad worden gehuurd.

Parkeren
Parkeergarage
Woerden heeft een parkeergarage in het centrum van de stad. De parkeergarage is 24
uur per dag geopend. Je vindt de parkeergarage aan de Meulmansweg.
Op zondag en op vrijdagavond (koopavond) kan je hier gratis parkeren!

Centrum
Naast de parkeergarage zijn er nog meer plekken waar je kunt parkeren. Er zijn
verschillende parkeerzones. Binnen al deze zones geldt betaald parkeren.

P+R
Treinreizigers kunnen gratis parkeren bij de P+R. De P+R vind je aan de Spoorlaan.
Vanaf daar ben je binnen 10 minuten lopen in de binnenstad.

Feitjes
Wist je dat er in Woerden meer dan 50 monumenten
staan? Zoals Kasteel Woerden, het Arsenaal, de
Kazerne, het Exercitieveld, Molen de Windhond en nog
veel meer… Je komt er dus ongetwijfeld eentje tegen
wanneer je een bezoek aan Woerden brengt. Verder
heeft Woerden een rijke kaasgeschiedenis.
In Woerden werd er tot 1870 nog op de traditionele
manier kaas werd gemaakt en verhandeld. Benieuwd hoe
het verhandelen eruitzag? Bezoek dan eens de Boerenkaasmarkt op zaterdag. Verder
vind je in Woerden 3 hotels waar je perfect kunt overnachten, 2 campings waar je heerlijk
tot rust kunt komen én meer dan 20 unieke B&B’s.
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