Meteen op de oprijlaan klinkt het rammelen van blikken. ‘Dat is tegen de
spreeuwen’, zegt Theo Vernooy. Samen
met zijn vrouw Martine runt hij het
grootste kersenteeltbedrijf van de
streek: Fruitteeltbedrijf Vernooy 1 .
‘Als de kersen beginnen te rijpen, zijn
we de hele dag in de weer om de
spreeuwen te verjagen. Ze zijn er verzot op. En dat een paar weken lang.’
Op acht hectare kersengaard teelt
de familie zo’n vijfenveertig verschil-

Kersenkraam De Heus 3 naast de
rotonde in Cothen is tijdens de zomermaanden een begrip voor de mensen uit
de streek. Bij Henk de Heus kun je terecht
voor heerlijke kersen, pruimen en ander
seizoensfruit. Ze komen rechtstreeks uit
de boomgaard.

in het bloed. Theo is alweer de derde
generatie en zoon Erik blijkt ook al
belangstelling te hebben. Kom in juni
en juli gerust een kijkje nemen in de
kersengaard. Natuurlijk mag je ook
proeven.
Molen Oog in ’t Zeil

lende rassen. Naast de boerderij staat
een grote hoogstamboomgaard. ‘Die is
vroeger van mijn oom Jan geweest, die
helemaal gek van kersen was’, gaat Theo
verder. Kersen telen zit de Vernooys dus

Korenmolen
Midden in Cothen staat Molen Oog
in ’t Zeil 2 . De gerestaureerde korenmolen wordt gerund door vrijwilligers, die elke vrijdag en zaterdag een
rondleiding verzorgen. Je kunt er verschillende soorten meel kopen, maar
ook boterkoek- en appeltaartmix.

N.H.-kerk rechtsaf richting Rhijnestein, Brink. Einde linksaf, langs hooogstamboomgaard. Einde
klinkerstraatje rechtsaf, Dorpsstraat. Langs Molen Oog in ’t Zeil 2 . Bocht naar rechts, Kromme
Rijn kruisen. Na 50 m begint rechts een voetpad. Ernaast: Kersenkraam De Heus 3 (zomer).
Eerste weg linksaf, Graaf van Lynden van Sandenburgweg. Bij benzinestation linksaf bruggetje
over. Einde pad linksaf. Op kruising rechtsaf, C.E.Th.Vernooijstraat. Derde kruising rechtsaf,
Willem-Alexanderweg. Op splitsing met Ossenwaard linksaf, Bredeweg. Einde linksaf, Trechtweg.
Na 500 m links: Fruitteeltbedrijf Vernooij 4 . Terug over Trechtweg. Op splitsing met Bredeweg
linksaf richting knooppunt 55 . Op splitsing rechtdoor, Trechtweg. In buurtschap Dwarsdijk vóór

Kersvers
Ieder jaar, meestal tijdens het laatste
weekeinde van juni, organiseert de
Stichting Kersen Promotie Kromme
Rijnstreek een kersenfestival. Tijdens
deze dagen worden er allerlei
activiteiten georganiseerd in de
Kromme Rijnstreek, voor jong en oud.
Wat dacht je van
kersenpitspugen, een kersenspeurtocht
of een heus kersendiner? En natuurlijk
zijn er ook kersen te koop, ‘kersvers’
van de boomgaard. Op de website:
www.kersenfestival.nl staan de data.

Gerard en Berry van Fruitteeltbedrijf
Vernooij 4 telen op milieuvriendelijke
wijze: zo staan bijvoorbeeld de bijenkasten tussen hun fruitbomen. De bijen
bevruchten de fruitbomen en de honing
smaakt goed. Aan de rand van de gaard
staan kasten waar torenvalken in broeden. Een puur stukje natuur hier. In de
winkel aan huis verkoopt de familie fruit,
aardappels, pompoenen, verse sappen
en lekkere wijnen, natuurlijk uit de eigen
gaard.

bruggetje rechtsaf, Smidsdijk. Op splitsing rechtdoor richting knooppunt 55 . Bij 56 rechtdoor
richting 57 , Caspargauw. Einde linksaf richting knooppunt 5 , Tuurdijk. Bij knooppunt 57
rechtdoor. Bij 58 rechtsaf richting knooppunt 63 (inkorten: linksaf naar 53 . Brug over richting 54 ,
langs Kersengaard Vernooij 5 ; Beusichemseweg rechtdoor, route oppikken bij *).
Tuurdijk volgen tot in ’t Goy; tegenover huisnr 6 linksaf, Kerkepad. Einde rechtsaf langs kerk. Op
splitsing rechtdoor, Beusichemseweg. Linksaf, Wickenburghseweg. In tweede dorpskern ’t Goy
op splitsing rechtdoor. Landgoed Wickenburgh passeren. Einde linksaf richting knooppunt 66 ,
Tiendweg. Rechtsaf, Poeldijk. Einde weg ﬁetspad brugtalud op. Bij knooppunt 66 linksaf

In en rond Cothen blijkt vrijwel iedereen
‘Vernooij’ of ‘Vernooy’ te heten: zo ook
de familie Vernooij in het aangrenzende
Schalkwijk, die nog een echte hoogstamboomgaard heeft. En natuurlijk verkopen
ze hier bij Kersengaard Vernooij 5
’s zomers ook kersen. Voor fruit kun je
in Wijk bij Duurstede terecht bij Fruitwinkel Nell 6 .

Te bezoeken
1

FRUITTEELTBEDRIJF VERNOOY, Groenewoudseweg 18, 3945 BC Cothen, 0343 56 13 16,

www.kersen.nu; jun.-jul. dag. geopend 9-19 uur.

2

MOLEN OOG IN ´T ZEIL , Molenplein 1, 3945 CZ Cothen, 0343 57 23 29, www.freewebs.com/
oogintzeil; geopend vr-za 10-16.30 uur.

3

KERSENKRAAM DE HEUS, Dorpsstraat, Cothen nabij rotonde, 0343 57 18 79, jun.-aug.

4

FRUITTEELTBEDRIJF VERNOOIJ, Trechtweg 10, 3945 PL Cothen, 0343 56 17 45, open di-vr 9-18

(lunchpauze 12-13 uur), za tot 17 uur.

5

Terecht anders

Ga in Wijk tot slot ook nog even langs bij
De Pruimengaard 7 . Tussen de pruimenbomen zijn allerlei beelden te bewonderen.
In augustus exposeren diverse beeldend
kunstenaars hun werk, midden in de hoogstamboomgaard. De toegang is gratis. Wees
er voor de pruimen snel bij, want op is op.

‘Proef, beleef en ontspan’ is
het motto van agrariërs en
recreatieondernemers in de
Kromme Rijnstreek. En dat is niet zo
moeilijk, want het staat hier bol van
producten die ‘puur uit de streek’
komen. Niet alleen kersen, maar ook
aardappelen, eieren, geitenmelk en
boerenkaas. Veel ondernemers in
dit gebied werken samen om het de
recreant naar de zin te maken; ze
hebben zich gebundeld in ‘Terecht
Anders’. Op www.terechtanders.nl
lees je er meer over.

brug over. Aan overzijde kanaal linksaf, Kanaaldijk Zuid. Bij 64 linksaf langs Amsterdam-Rijnkanaal.
Na brug eerste weg linksaf richting knooppunt 14 , Spoordijk. Rechtsaf richting 14 , Korte
Uitweg. Op rotonde rechtdoor. Na brug linksaf, Lagedijk, langs vaart. Einde straat brug over en
direct rechtsaf. Vlak vóór spoorwegovergang rechtsaf. Na 50 m linksaf richting knooppunt 51 ,
Tetwijkseweg. Langs spoor, wordt ﬁetspad. Einde rechtsaf. Na 25 m linksaf richting 51 ,
Groeneweg. Op Lekdijk linksaf, later onder spoorbrug. Voorbij afslag veer Culemborg links,
Scheidingsweg. Einde rechtsaf, Pothuizerweg. Op kruising rechtdoor, Zuwedijk. Onder brug
door, langs Kersengaard Vernooy 5 . Einde linksaf, Beusichemseweg.

KERSENGAARD VERNOOIJ, Zuwedijk naast A’dam-Rijnkanaal, Schalkwijk, 030 601 12 05,

geopend jun.-aug.

6

FRUITWINKEL NELL , Middelweg Oost 11, 3961 MG Wijk bij Duurstede, 0343 57 62 74;
ma 13-18, wo en vr 9-18, za 9-16 uur.

7

DE PRUIMENGAARD, Middelweg Oost 9a, 3961 MG Wijk bij Duurstede, geopend aug.

wo-zo 13-18 uur.

Horeca
A CAFÉ DE ENGEL , Markt 26, 3961 BC Wijk Bij Duurstede, 0343 57 13 13 (di gesloten).
B

PROEVERIJ DE PRONCKHEER , Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2, 3945 PB Cothen,
0343 56 15 05, zie www.pronckheer.nl voor (wisselende) openingstijden.

C

EETCAFÉ ROBIN HOOD, Dorpsstraat 53, 3945 BK Cothen, 0343 56 20 70.

D CAFÉTARIA ’T HOEKJE , Jonkheer Ramweg 22, 3998 JR Schalkwijk, 030 601 19 92.
E

THEETUIN DE WINKEL , Nachtdijk 9, 3945 PK Cothen, 030 601 19 08, apr.-okt. dag. vanaf 11 uur.

* Bij knooppunt 54 rechtdoor richting Wijk bij Duurstede, Lekdijk. 50 m voorbij veer naar
Beusichem links dijk af, Middelweg West. Einde rechtsaf, Broekweg. Romeinenbaan
oversteken en linksaf, parallelweg. Kanaal oversteken. Na sluizen eerste weg rechts
richting knooppunt 15 , Lekdijk Oost. Einde weg oversteken, ﬁetspad dijk omlaag.
Onderaan linksaf, ﬁetspad. Rechtsaf, Middelweg Oost. Rechts: Fruitwinkel Nell 6 , iets
verder De Pruimengaard 7 . Rechtsaf, Hoge Hoffweg. Einde rechtsaf, Singel. Einde Lekdijk
Oost oversteken. Op ﬁetspad buitenzijde linksaf. Vóór parkeerplaats haven linksaf dijk
oversteken en rechtsaf, Dijkstraat. Tweede straat links, Oeverstraat naar Markt.

