
 

Zwembaden 
Wil je samen met je gezelschap lekker gaan zwemmen in een van de in de buurt gelegen 
zwembaden? Dit zijn de volgende opties: 
 

o Het Batensteinbad, een binnenzwembad op circa 15 minuten rijden afstand. 
Van Helvoortlaan 40 
3443 AP Woerden 
0348 - 413 657 

 
o Het Kikkerfort, een subtropisch binnenzwembad op circa 15 min rijden afstand. 

Schepersweg 14A 
3621 JK Breukelen 
0346 – 266 851 

 
o Het pierenbadje bij de kinderboerderij 

 
Stadsmuseum Woerden 
Het Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige stadhuis van Woerden. De bouw hiervan 
gaat ruim 500 jaar terug, tot het jaar 1501. Het bestaat dan nog slechts uit een benedenverdieping 
en een zolder en is uitgevoerd in een laatgotische stijl. Het voornaamste vertrek is de schout- en 
Schepenzalen waar onder meer recht wordt gesproken. Het kroonjuweel is de Vroedschapszaal met 
zijn eikenhouten betimmering uit 1610 en historische inrichting.” Oftewel een museum dat zeker de 
moeite waard is om een kijkje te nemen. Bekijk hier de site. 

 
Kerkplein 6 
3441 BG Woerden 
0348 – 431 008 

 
Kaaspakhuis Woerden 
Het kaaspakhuis is gelegen aan de Oude Rijn in Woerden van waar vroeger ook de kaasaanvoer 
kwam via boten. De Reypenaer rijpt in dit meer dan een eeuw oude kaaspakhuis. Met stenen muren, 
houten vloeren en balken, voorzien van luiken, zowel binnen als buiten het kaaspakhuis. Het is 
mogelijk om in het historische kaaspakhuis in Woerden een proeverij of rondleiding op afspraak bij te 
wonen. Bent je geïnteresseerd? Bekijk dan hier de site. 
 

Utrechtsestraatweg 19 

3445 AL Woerden 

0348 – 412 152 

  

https://www.stadsmuseumwoerden.nl/
https://www.reypenaer.nl/nl/


 

Fiets-, kano- en wandelroutes 
Door het prachtige Groene Hart zijn verscheidene fiets-, kano- en wandelroutes uitgezet. Laat je 
verbazen door de prachtige polders, uitgestrekt weilanden, sfeervolle dorpjes en gezellige terrasjes. 
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze routes, vraag dan aan het personeel van Kameryck naar het 
boekje met fiets-, kano- en wandelroutes van het recreatieschap.  
 
Beleef Woerden 

Benieuwd naar wat Woerden verder te bieden heeft? Bekijk hier de leukste uitjes in en rondom 

Woerden! 

Mocht je geïnteresseerd zijn in andere activiteiten en weet je niet of deze in de omgeving aanwezig 

zijn, aarzel dan niet om dit aan het personeel van Kameryck te vragen. Zij willen je graag helpen om 

het verblijf tot een succes te maken.  

 

https://www.beleefwoerden.com/nl

