
Combineer je bezoek aan het Kaaspakhuis met 
andere kaas-hotspots in Woerden voor een complete 
kaasbeleving. Diverse combinatie arrangementen zijn 
mogelijk. Plan je dagje uit via de VVV Woerden.

Dagje Kaas?

Combineer een bezoek aan het Kaaspakhuis met:

 Een kaas-stadswandeling o.l.v. een gilde gids

 Bezoek aan het meer dan 100 jaar oude   
 Reypenaer Kaaspakhuis

 Een échte boerenbelevenis bij Boerderij de   
 Boerinn 

 Boerenkaasmarkt Woerden 
 (elke zaterdag, april t/m augustus)

VVV informatie Punt
Dé lekkerste kaascadeaus!
Kaas, kaascadeaus en kaasproducten. Dit vind je 
allemaal in de VVV-winkel van het Kaaspakhuis. Voor 
échte Woerdense cadeaupakketten en heerlijke kaas 
zit je hier goed. Cadeau inspiratie? Kom een kijkje 
nemen, we helpen je graag!

Bij de VVV-winkel kun je ook terecht voor toeristische 
informatie, fietsverhuur, routes, souvenirs, 
stadswandelingen, torenbeklimmingen en meer. Wij 
geven je graag de leukste tips voor uitjes in en 
rondom Woerden en helpen je graag bij het plannen 
van een dagje of weekendje weg!

Je vindt hier ook VVV-cadeaubonnen, museum- 
podium- en bioscoopkaarten, Bongo belevenis 
cadeaubonnen en ticketverkoop van evenementen. 

Openingstijden:
Ma t/m zat – 10.00 – 17.00 uur Zondag op aanvraag

kaaspakhuiswoerden@gmail.com
www.kaaspakhuiswoerden.nl

0348-745492

Emmakade 6a 
3441 AJ Woerden



Een complete 
koe-tot-kaas beleving
Nieuw in Woerden! 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 live mee in de kaasmakerij, ontdek de finesse 
van het kaasmaken en zie hoe handelaren hun ka-
zen opslaan. Kom jij het grote geheim van het rijpen 
van de kazen te weten tijdens een bezoek?

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 rea-
lity 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 Kaas-
pakhuis vast!

Rondleiding met een gids 
€5,- p.p. (kids t/m 12 jaar €2,50) – 45 minuten

Maandag t/m vrijdag mogelijk bij inloop, 
op zaterdag elk heel uur.

Mini boerenkaasproeverij 
 €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 uur

De workshop worden op variabele dagen 
georganiseerd, afhankelijk van het seizoen. 

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.
€5,- 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 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


