
Te rijden t/m juni | 6 uur | 55,9 Km 
Dagje toeren op de E-Chopper, haal onderweg 
asperges bij de enige échte aspergeteler van 
het Groene Hart en geniet van een heerlijk 
aspergediner! 
 
Route:  Gouda - Waddinxveen - Alphen a/d Rijn - Aspergehof Noordam;  
 Woubrugge - Hazerswoudedorp - Boskoop - Gouda

Wat is er zo leuk aan deze route?
Ben je wild van heerlijke asperges én heb je zin in een dagje uit op de E-Chopper 
of E-Fatbike?! Kies voor onze Lentetour - Aspergetour. De route gaat richting 
Alphen a/d Rijn door naar Woubrugge en loopt dwars door het mooie Hollandse 
landschap. Onderweg kom je langs kwekerijen, molens, kleine dorpen, boerderijen, 
wateren en met als hoogtepunt dé aspergeteler van het Groene Hart - Aspergehof 
Noordam! Neem een rugzak mee, hierin kan je op de terugweg het witte Goud 
vervoeren. Als ware schat kan je ’s avonds met je gezelschap gezellig kokerellen 
en genieten van die heerlijke asperges van hoge kwaliteit. Uiteraard extra lekker 
omdat je de hele dag op pad bent geweest om het mooiste witte goud in huis te 
halen. Tevens kom je onderweg langs kleine lokale verkooppuntjes en kan je leuke 
planten en kruiden scoren. 
P.s. Vergeet je picknickkleed niet, stop tijdens je route op prachtige plekjes voor een 
kleine (koffie) pauze, picknick of lunch!

Doel: Aspergehof Noordam
Gelukkig hoeven jullie dus niet naar Limburg of Brabant, want ook in het Groene 
Hart worden de lekkerste asperges geteeld! Dit gebeurd bij Aspergehof Noordam! 
Met hart en ziel telen en oogsten zij dagelijks witte en groene asperges van de 
beste kwaliteit. Het aspergeseizoen 2021 loopt van 25 maart t/m 26 juni. De 
winkel sluit 26 juni. Daarna zijn er nog tot 30 juni asperges verkrijgbaar via de 
automaat. 

Openingstijden winkel      
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 uur   
Zaterdag 09.00 tot 18:00 uur
U kunt zowel contact als met de pin betalen. Welke vraag je ook hebt rondom asperges, 
de medewerkers kunnen écht alles beantwoorden! Kijk voor de meest actuele informatie 
op www.aspergehofnoordam.nl

Hoe werkt het?
Reserveer en huur je E-Chopper of E-Fatbike in de periode tot 30 juni voor 6 uur.  
U betaal hiervoor € 59,50 per chopper*. Let op dat je met het gekozen tijdsblok 
goed uitkomt qua tijd en niet te laat bij de winkel of asperge-automaat komt. 
Vraag bij vertrek naar de Lenteroute – Aspergeroute. Ga lekker op pad, geniet 
van de omgeving en koop onderweg je asperges. Eenmaal weer thuis, maak je 
je op voor een kookuurtje. Kokkerel er op los en geniet dan van die heerlijk zelf 
opgehaalde en bereidde asperges. Blik terug op de dag, van al dat moois dat je 
onderweg bent tegengekomen.

Asperge-automaat 7/7  
Dagelijks open van 9.00 tot 19:00 uur 
Zondagen van 10.00 tot 19:00 uur 

* Genoemde prijs is excl. kosten voor 
de asperges en andere aankopen.      

ROUTE & RECEPT

Zie achterzijde >>>  

TOEREN 

ASPERGEHOF NOORDAM

OWW YEAH...!

VERKOOPPUNTJE



• Neem mee: picknickkleed + rugzak.
• Haal eventueel vast de overige ingrediënten in huis 
  voor het asperge diner. 
• Neem de route alvast een beetje door voor je op pad gaat. 

Aanvullende informatie:
•  Omdat de asperges van Aspergehof Noordam erg populair zijn in de 

omgeving en zij de enige echte verbouwer in deze regio zijn, kan het 
voorkomen dat er bij de winkel en asperge-automaat wachtrijen zijn.  

•  Normaliter kan je bij Aspergehof Noordam zelfs zelf asperges steken, 
geven zij rondleidingen en bieden zij andere leuke arrangementen aan. 
Vanwege de huidige situatie is dat dit seizoen helaas niet mogelijk. 

•  Sluit thuis je dag af met een asperge-diner van ware kwaliteit! Bij 
Aspergehof Noordam koop je het witte goud, ook kan je hier alle andere 
benodigde heerlijkheden scoren, zoals eieren, ham, Hollandaise saus, 
passende wijn etc. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om de overige 
benodigde ingrediënten eerder die week vast in huis te halen. Hiernaast 
vind je een heerlijk authentiek recept voor een geweldig aspergediner. 

Asperge à la flamande  
4 personen | 45 min. 

Ingrediënten
• 150 gr. boter
• 400 gr. boerenham
• 5 eieren
•  2 kg witte asperges 

(zo’n 7 asperges p.p.) 
•	 5	el	fijngesnipperde	peterselie
• zout, (versgemalen) peper, nootmuskaat

Bereiding
1. Kook de eieren tot zachtgekookt eitjes. 
2.  Schil de asperges en verwijder de onderste 

1,5 cm. Leg ze nu in een passende pan 
(mooiste is als ze kunnen liggen). Vul de pan 
met water zodat de asperges precies onder 
staan en voeg wat zout toe. 

3.  Breng de asperges aan de kook, als het kookt 
nog 5 – 7 minuten doorkoken (afhankelijk 
van de dikte).

4.	 Pel	intussen	de	eieren	en	snijd	ze	fijn.
5.  Laat de boter op zeer laag vuur smelten, 

maar niet koken, zodat de vaste delen in de 
boter zakken en het bovenste deel helder 
wordt.

6.  Leg de uitgelekte asperges op de (liefst 
verwarmde) borden en verdeel de stukjes ei, 
de peterselie en de boerenham erover. 

7.  Giet het heldere deel van de boter 
eroverheen. Zet de pepermolen en de 
nootmuskaat op tafel.

Eventueel kan je het gerecht 
aanvullen met een aantal gekookte 
(kriel)aardappeltjes. Laat de 
boerenham achterwege en je hebt 
een mooi vegetarisch gerecht!

RECEPT!

GENIET!

HMMMM .........

>>> Lees verder

HOLLANDS LANDSCHAP

ASPERGE AUTOMAAT 7/7

WINKELTJE!

Start 42 - 43 - 44 - 10 - 22 - 16 - 29 - 30 -92 - 91 - 2 -  
18 - 10* - 84 - 85 - 83 - 63 - 14 - 44 - Aspergehof Noordam 
(Boddens Hosangweg 63, Woubrugge) - 44 - 23 - 64 - 37 - 86 -  
6 - 5 - 36 - 27 - 26 - 25 - 11 - 98 - 5 - 97 - 96 - 16 - 22 - 95 - 21 -  
45 - 46 - Klein Amerika 24, 2806 CA Gouda  Einde

* LET OP: Dit is een  
ingewikkeld knooppunt,  
even goed de route in  
de gaten houden!     


