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Meer info: www.kaasboerderijdevierhuizen.nl 

De Geerpolder is een bijzondere oase in de 
Randstad. Er is van alles te doen ! Ontdek al 
wandelend de vrije natuur, geniet van de 
schoonheid van het landschap, pluk een 
braam, en proef de biologische producten 
uit dit levendige en gastvrije poldertje.  

Zelf bloemen, groenten en fruit plukken 
Op een aantal plekken in de Geerpolder is 
het mogelijk zelf te plukken. Bij 
zorgboerderij de Boerderijn kunt u zelf 
groenten oogsten en/of bloemen plukken in 
de door hulpboeren onderhouden tuin. Op 
de Deliane Hoeve kunt u in de door 
vrijwilligers onderhouden ‘Wildeweidetuin’ 
fruit plukken. En in het recreatiegebied 
Noord-Aa groeien veel wilde bramen, 
waarvan u mag snoepen.  

Kom genieten van koeien, kaas en de natuur in de Geerpolder ! 

Natuurgebied Geerpolder 
Een groot deel van de Geerpolder heeft in 
2011 de status van natuurgebied gekregen. 
Dit is gebeurd op initiatief van 3 boeren uit 
de Geerpolder (De Vierhuizen, de 
Boerderijn en veehouder J. Groenewegen), 
wat nogal ongebruikelijk is. Samen hebben 
zij het gebied ingericht met o.a. plas-dras-
gebiedjes, een poel en natuurvriendelijke 
oevers. De bedoeling is dat binnen enkele 
jaren de weilanden bloemrijker zullen 
worden. In de sloten en langs de oevers 
komen dan meer vlinders en libellen voor 
en er groeien meer kruiden. Ook is het 
behoud van de zeldzame weidevogels, zoals 
de grutto, een belangrijke doelstelling. Om 
deze vogels in de broedtijd niet te storen 
zijn de wandelpaden tussen 1 maart en 15 
juni gesloten.  

Streekproducten 
Als u van lekker eten houdt, zult u in de 
Geerpolder aangenaam verrast worden. 
Boerderij de Vierhuizen verkoopt 
biologische ‘Wilde Weide’-kaas van 
topkwaliteit (nationaal kampioen in 2013 en 
2014!). Bij Boerderij ’t Geertje is een 
Landwinkel waar u behalve de eigen 
biologische geitenkaas ook diverse andere 
streekproducten kunt kopen. Mocht u graag 
uw groente zelf verbouwen, dan is kwekerij 
Van Marwijk een aanrader: hun plantgoed 
staat wijd en zijd bekend vanwege de goede 
kwaliteit.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCITN8u_UqcgCFcq2FAodxuMFPQ&url=http://gezondannonu.nl/2013/08/bramen-en-frambozen/&psig=AFQjCNESErXjyvQpCyfe0qIVdibtkBl1IA&ust=1444077182868268


Wandelen door de Geerpolder 
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Wandelpaden zijn tussen 15 maart en 15 juni gesloten i.v.m. de broedtijd.  
Honden zijn op de wandelpaden niet toegelaten, ook niet aangelijnd. 

1 = Kwekerij Van Marwijk; verkoop van o.a. plantgoed en zaden 
2 = Deliane Hoeve; ‘Wildeweidetuin’ 
3 = Poel 
4 = Loopbrug met picknickplaats 
5 = Plas-dras 
            = Geerpolderroute (diverse ommetjes mogelijk) 

6 = Boerderij de Vierhuizen; biologische boerenkaas, boerderijwinkel 
7 = Zorgboerderij de Boerderijn; zelfplukgroententuin, bloementuin 
8 = Boerderij ’t Geertje; camping, kanoverhuur, Landwinkel, restaurant 
9 = Recreatiegebied Noord-Aa; zwemgelegenheid 
10 = Zelfbedieningspontje 
             = Steilrandroute (vanaf Ondermeerweg ri Stompwijk) 

De Geerpolderroute en de Wildeweidetuin zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude, de Stichting Land van 
Wijk en Wouden en het Rabo Rijnstreek Fonds. Andere (aansluitende) wandelroutes vindt u op www.landvanwijkenwouden.nl.  


