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Stadsmuseum
Woerden het Stedehuys
In dit prachtige monument uit
1501 geniet je van Romeinse
schatten, werk van grote
kunstenaars als Leo Gestel en
Cornelis Vreedenburgh en
tijdelijke exposities van
beeldende kunst of
cultuurhistorie.

Boerenkaasmarkt
Van oudsher brengen
boerenfamilies hun verse
producten naar Woerden.
Deze traditie is nog steeds
te beleven in de historische
kern van de stad. Van april t/m
augustus vind je een echte
Boerenkaasmarkt waar tussen
11.00 en 13.00 de historische
kaashandel zichtbaar wordt
gemaakt. Het hele jaar door
vind je elke zaterdag een
Streekmarkt op het Kerkplein.

Kaaspakhuis
Woerden
Het Kaaspakhuis is dé plek
waar alles op het gebied van
kaas samenkomt. Leren, kijken,
proeven en meer. Laat je rondleiden door de kaasexperience
en ontdek het geheim van het
rijpen van de kazen. Kom langs
voor een boerenkaasproeverij of
maak je eigen kaasje tijdens een
workshop.

Meer weten
over de historie van
Woerden?
Laat je dan eens rondleiden
door een Gilde gids voor diverse
stadswandelingen. Lees één
van de historische verhalen via
www.hetverhaalvanwoerden.nl
of kom kijken in de bibliotheek
bij het HIP, het historische
informatiepunt van Woerden.

Tip: Een stadswandeling boek je bij het VVV.

Meer informatie
over Woerden?

Kijk dan op www.beleefwoerden.com.
Of ga naar het VVV Woerden in het
Kaaspakhuis aan de Emmakade 6a.

Beleef
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Woerden heeft een rijke historie, dit is in en rondom de stad
veelvuldig terug te zien. Bezoek het museum, ontdek het
Kasteel, de molen, de kerken of één van de kaaspakhuizen
en laat je verbazen over deze unieke plekken.

Molen
de Windhond

Limes
Knooppunt

Een bijzondere, nog in werking zijnde, korenmolen uit 1755. Tijdens
een bezoek leer je alles over de geschiedenis en kijk je uit over het
centrum. Tijdens de streekmarkt op zaterdag kun je meel van de
Windhond kopen.

Woerden is een van de zes
Limes knooppunten. De limes
is de Romeinse grens die dwars
door Nederland liep. Door
de hele stad zijn er meerdere
Romeinse kunstwerken te
bezichtigen.

Op de Kaasbel worden na de handel de ver- en aankoopprijzen van
de boerenkaas genoteerd die bindend zijn voor boer en handelaar.

Tip: Wist je dat de Kaasbel nog steeds in gebruik is?
Neem eens een kijkje op de Kaasmarkt – iedere
zaterdagochtend van april t/m augustus.

Petrustoren
Beklim de Petrustoren voor
een prachtig uitzicht over
Woerden en de regio. Boek een
rondleiding onder leiding van
een gids of ga mee tijdens de
beklimmingen: elke 2e en 4e
zaterdag van de maand van
april t/m december (in juli en
augustus elke zaterdag). Tickets
zijn verkrijgbaar bij het VVV.

Tip: Kijk eens op www.langsdelimes.nl
om meer te weten over de Limes.

TukTuk
Woerden
Beleef Woerden vanuit een
TukTuk en geniet van het
landelijke karakter dat Woerden
kenmerkt in combinatie
met de vele historische
bezienswaardigheden. Onze
chauffeur/gids geeft uitleg.
www.tuktukwoerden.nl

Reypenaer
Kaaspakhuis
Aan de Oude Rijn staat het
meer dan 100 jaar oude
kaaspakhuis van Reypenaer.
Hier zijn de nog rijpende kazen
voor bezoekers te zien en te
proeven. www.reypenaer.nl

Tip: Wandel o.l.v. een Gilde gids langs de
Leo Gestel Promenade en kom meer te weten
over deze Woerdense schilder.

