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HOOFDSTAD VAN HET GROENE HART

Beleef
Meer  informatie 
over  Woerden? 

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

VVV Woerden 
De leukste informatiewinkel met de leukste 
producten!
Kaas, kaasproducten, souvenirs en leuke hebbedingen. Dit vind 
je allemaal in de VVV in het Kaaspakhuis. Voor échte Woerdense 
cadeaupakketten zit je hier goed. Je vindt hier VVV-cadeau kaarten, 
museum- podium- en bioscoopkaarten, Bongo belevenis cadeau-
bonnen en nog veel meer. Nog meer cadeau inspiratie nodig? Kom 
een kijkje nemen, we helpen je graag!
 
Bij de VVV-winkel kun je ook terecht voor toeristische informatie, 
fi etsverhuur, routes, stadswandelingen, toren-beklimmingen en 
meer van Woerden en de regio. Wij geven je graag de leukste tips 
voor uitjes in en rondom Woerden en helpen je graag bij het plan-
nen van een dagje of weekendje weg!

Dagje Kaas?
Combineer je bezoek aan het Kaaspakhuis met andere leuke 
activiteiten in Woerden voor een leuk dagje uit. Diverse combinatie 
arrangementen zijn te boeken bij de VVV Woerden.

Combineer een bezoek aan het Kaaspakhuis met:
• Boerenkaasmarkt (elke zaterdag, april t/m augustus)
• TukTuk Kaastour
• Klompengolf bij Boerderij de Boerinn
• Bierproeverij bij Drinkerij ’t Bierhuys
• Kaas en kunst: met bezoek aan het Stadsmuseum
• Happen en Stappen: met stadswandeling en lunch 
• Happen en Trappen: met fi etstour en lunch bij de Kloosterhoeve

Kaaspakhuis Woerden
Emmakade 6a, 3441AJ, Woerden
0348-745492
kaaspakhuiswoerden@gmail.com 
www.kaaspakhuiswoerden.nl 

WWW.DEBOERINN.NL



Ontdek het verhaal van het kaasmaken 
en het kaas rijpen.

Dé Kaasexperience 
in Woerden

Beleef

 

Een complete 
koe-tot-kaas beleving 
Het Kaaspakhuis is dé plek waar alles op het gebied van kaas 
samenkomt. Leren, kijken, proeven en meer. 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 
kaasmaken. Kijk mee in de kaasmakerij, ontdek de fi nesse van het 
kaasmaken en zie hoe handelaren hun kazen opslaan. 

Kom jij het grote geheim van het rijpen van de kazen te weten 
tijdens een bezoek?

Voor groepen 
Op zoek naar een leuk origineel uitje met  vrienden, familie of 
collega’s? Het Kaaspakhuis biedt leuke arrangementen om jullie 
een onvergetelijke dag te bezorgen! 

Rondleiding 
Kijk rond onder leiding van een gids en kom achter het grote 
geheim van het rijpen van kaas tijdens een bezoek. 
Voor groepen op aanvraag. Max 25 personen. 
€6,- p.p. – 45 minuten 

Workshop Brouw je eigen kaas 
Ervaar het proces van kaasmaken en ga zelf aan de slag onder 
leiding van een deskundige kaasmaker. 
Voor groepen op aanvraag. Max 15 personen. 
v.a. €30,- p.p. – 2 tot 2,5 uur 

Groene Hart Boerenkaasproeverij 
Leer meer over de lekkerste boerenkazen o.l.v. een echte 
kaasmeester. Maak kennis met diverse soorten boerenkaasjes en 
geniet! 
Voor groepen op aanvraag. Max 25 personen. 
€17,50 p.p. – 1,5 uur

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Voor groepen op aanvraag is een bezoek ook mogelijk buiten 
de reguliere openingstijden.

Bezoek 
het Kaaspakhuis 
In het Kaaspakhuis word je rondgeleid door een gids die je 
meeneemt in het verhaal van het moderne kaasmaken. Kijk mee 
in een van de modernste kaasmakerijen van Nederland, ontdek de 
virtual reality omgeving, bekijk de kaasopleg, word een expert in het 
wegen van kaas, test je kennis met de kaasquiz, maak een te gekke 
Woerdense kaasfoto als heus kaasmeisje of -boer en leg het bezoek 
aan het Kaaspakhuis vast! 

Rondleiding met een gids 
€6,- p.p. (kids t/m 12 jaar €3) – 45 minuten 
Maandag t/m vrijdag mogelijk bij inloop, 
op zaterdag elk heel uur. 

Boerenkaas proefplank
€7,50 p.p. – 20 minuten 
Mogelijk op aanvraag om de rondleiding mee af te sluiten. 

Workshop ‘Brouw je eigen kaas’ 
v.a. €30,- p.p. – 2 tot 2,5 uur 
De workshops worden op variabele dagen 
georganiseerd, afhankelijk van het seizoen.

é Kaas xperience 
in Woerden


