29 juni 2013
Boerderijenwandeling Veldzichtpad, Bodegraven
De Parmey
In het Jaar van de Boerderij 2013 (www.boerderij2013.nl) vinden op 29 juni a.s. wandelingen over
zogeheten boerenlandpaden plaats. In Zuid-Holland worden er vijf verschillende aangeboden. Eén
ervan is de wandeling over het Veldzichtpad in Bodegraven.
Deze route is bewegwijzerd met gele pijlen op een bruine achtergrond. De route gaat door de
weilanden van Bodegraven-Noord. Hier regeren rust en ruimte. Het gebied is het domein van hazen,
weidevogels en koeien.
Het Veldzichtpad is circa 8 km. Aan de route liggen twee boerenbedrijven die te bezoeken zijn.
De route loopt vanaf station in Bodegraven (P) naar de Burgemeester Kremerweg (beperkt P) waar
het Veldzichtpad daadwerkelijk begint. Onderweg passeert u boerderij Veldzicht, waar de contouren
van de motte, een verstevigde middeleeuwse burcht, nog zichtbaar zijn. Op deze boerderij bieden
de plaatselijke agrarische natuurvereniging De Parmey en de bewoners van Veldzicht u tussen 10.00
en 12.00 uur een kopje koffie/thee aan. Via de Hornpolder komt u in Zwammerdam. Daar volgt u de
Oude Rijn richting Bodegraven en passeert u op Buitenkerk Kaasboerderij De Graaf
(http://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/kaasboerderij-de-graaf/). Hier kunt u op zaterdag een
kijkje nemen in de kaaswinkel (geopend tot 17.00 uur ). De route eindigt bij het NS station
Bodegraven.
De route kan ingekort worden door bij boerderij Veldzicht via de weg weer naar Bodegraven te gaan
De wandeling is te verlengen door via de Oude Rijn richting Zwammerdam aan te haken bij de
polderwandeling Molenviergang in Aarlanderveen. Start- of eindpunt van deze wandeling is dan NS
station Alphen a/d Rijn en NS station Bodegraven.
Route-informatie
Bijzonderheden

http://nl.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1213485
Honden zijn niet toegestaan. Gedeeltelijk door weilanden, langs de
Meije, de Ziende en Oude Rijn. Er zijn diverse overstapjes en ijzeren
bruggen over sloten.
Startpunt
NS station in Bodegraven (P), Burgemeester Kremerweg (beperkt P)
Deelnemende boerenbedrijven Boerderij Veldzicht, Meije 5, Bodegraven
Kaasboerderij De Graaf, Buitenkerk 56, Bodegraven
Kosten
afhankelijk van eigen gebruik

