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Voorwoord 

 

Welkom bij OpstapmetLisa! 

Wij zijn een team van vrouwen van 30+ en vinden dat ons dagelijks leven af en toe wat 

opschudding kan gebruiken. Dus gaan wij op zoek naar bijzondere locaties en activiteiten 

en delen die in dit e-book met jou. Ditmaal in Alphen aan den Rijn. 

Een bijzonder plekje, mooi pleintje of park, dat ene speciale festival of net dat bijzondere 

restaurant of boetiekje. Dat ene pareltje. In dit e-book vind je de leukste plekken die wij 

voor je hebben ontdekt in Alphen aan Den Rijn. Want in Alphen is van alles te beleven. 

Bereid je met deze gids voor op jouw bezoek aan Alphen aan den Rijn en haal alles uit je 

trip. 

 

www.opstapmetlisa.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.opstapmetlisa.nl/
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Winkelen 

Verschillende winkelcentra 

Je kan op verschillende plekken winkelen in Alphen aan den Rijn. Natuurlijk kan je volop 

shoppen, struinen, eten en drinken in het centrum van Alphen, aan beide zijden van de 

Oude Rijn. Maar door heel Alphen aan den Rijn heen vind je verschillende winkelcentra, 

die allemaal op hun eigen manier iets te bieden hebben. 

Winkelcentrum de Aarhof 

De Aarhof is een overdekt 

winkelcentrum dat je vindt tegen 

het Alphense winkelcentrum aan. 

Je treft hier de standaard 

winkelketens zoals een Blokker, 

Zeeman, HEMA en Primera.  

Maar ook zeker winkels waar jij kan slagen voor iets leuks. Zo kan je jouw outfit 

uitbreiden bij Mango, Bonita, Be One, Amelie, Göshi en city boutique Got the Look.  Je 

verwent jezelf met mooie sieraden bij Trossèl en Strego. Kunst bewonder je bij Art 

Galerie STA ART.  

Winkelcentrum Herenhof 

Winkelcentrum Herenhof vind je 

in de Horstenbuurt. De Herenhof 

is deels overdekt en is een klein 

winkelcentrum dat vooral 

klandizie heeft van de directe 

buurtbewoners.  

Het bijzondere van dit 

winkelcentrum is dat je hier nog 

veel verschillende ambachtelijke 

foodaanbieders vindt. Poelier Ofwegen, Visspecialist Fizzi, Loek van Vliet keurslager, De 

Groot Kaas, Bakkerij Zonneveld, groenten- & fruit specialist Robin Vaneman en Bonbon- 

en snoepcadeauwinkel De Zoete Inval. 

De Atlas 

Winkelcentrum De Atlas is het winkelcentrum van de moderne woonwijk Kerk en Zanen 

aan de zuidkant van Alphen aan den Rijn. Ook dit winkelcentrum is klein en compact en 

met name gericht op de directe buurtbewoners. Hier vind je de reguliere buurtwinkels, 

kapper en modewinkel. 
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Winkelcentrum De Baronie 

Winkelcentrum De Baronie is gevestigd aan de 

noordkant van het Alphense centrum, in de 

voormalige chocoladefabriek De Baronie. Nog 

geen 10 jaar geleden werden hier nog 180.000 

chocoladeletters per dag geproduceerd. 

Inmiddels is de fabriek een terrein geworden 

waar gewoond, gewerkt en gewinkeld kan 

worden.  

Winkelcentrum De Baronie huisvest ongeveer 30 

retailers. Verschillende horeca zoals de Shabu to Go, Little Asia, lunchroom Jaffna, 

Johnny’s Burger Company, Subway en Domino’s. Voor een nieuwe outfit kan je een 

bezoek brengen aan Switch en voor de lekkerste chocoladeproducten moet je zeker een 

bezoek brengen aan Martinez Chocolatier. 

Bijzondere boetieks 

GOT THE LOOK - Fashion & Lifestyle Boutique is een 

modewinkel in de Aarhof die zeker een bezoek waard is. 

Een fijne winkel met mooie producten met een unieke 

collectie. En met de accessoires die je hier vindt maak je 

jouw outfit helemaal af. 

    Moooi in Mode vind je in 

winkelcentrum Herenhof. 

Hier krijg je een warm 

welkom en eerlijk advies. Je 

vindt hier alles om jouw look compleet te maken. 

Prachtige Boho bikini’s en gave jurkjes, rokken en t- 

shirts. Met de accessoires en schoenen die je hier 

koopt, ga je met een volledig                                                  

 nieuwe outfit de deur weer uit. 

Bij TOF – Touch of Fashion aan de Raadhuisstraat vind je 

eigentijdse, trendy casual vrouwenkleding. Ze hebben een gave 

kledingcollectie die je helpt om aan inspiratie te komen voor je 

hele outfit.  

Speciale cadeauwinkels 

Marlie & Felice is de leukste en grootste winkel in Alphen op het 

gebied van cadeaus, servies en designartikelen. Ben je op zoek 

naar een attentie? Dan slaag je bij Burato altijd. Maar ook bij Wereldwinkel Alphen aan 

den Rijn vind je altijd wel iets bijzonders om cadeau te geven of om lekker zelf te houden. 
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Lekker uit eten 

Rustig wakker worden met een kopje koffie en lekker ontbijtje. 

Ontbijt 

Healthy and Joy op de Van Mandersloostraat opent al 

om 09:00 uur haar deuren. Hier kan je terecht voor 

een heerlijk ontbijtje en gezonde taartjes gemaakt van 

eerlijke en pure producten.  

Bij Barista Café op de Julianastraat geniet je van 

klassieke ontbijtjes, zoals het Traditional Breakfast of 

Small Breakfast. Maar je kan ook kiezen voor iets 

feestelijks zoals de Pancakes of Breakfast Quesadilla. 

Meer zin in iets gezonds? Kies de Açai Bowl of het Yoghurt Breakfast.  

Heb je trek in een croissantje of lekkere baguette? Die vind je ook op de Julianastraat bij 

Délifrance. Van dinsdag tot en met zaterdag kan je hier al vanaf 09:00 uur terecht voor 

een lekker snel en vers ontbijtje.  

Lunchen 

Even bijkletsen tijdens een gezellige lunch. 

    Voor wie tijdens het winkelen even lekker wil 

neerploffen bij een lunchroom, is er meer dan 

genoeg keuze in Alphen aan den Rijn. Je vindt 

lunchrooms is alle soorten en maten, dus voor ieder 

wat wils. Brasserie de Burgemeester op de 

Julianastraat is zeker een aanrader. Of je nu in het 

restaurant plaatsneemt, of bij lekker weer op het   

 terras, de sfeer is hier altijd goed en op de       

    uitgebreide menukaart vind je altijd wel iets lekkers.  

In dezelfde straat kan je ook terecht bij Schoutenhuis, die bekend staat als de huiskamer 

van Alphen. Hier werken mensen met een lichte verstandelijke beperking en doen er 

werkelijk alles aan om je tijdens je bezoek in de watten te leggen en van een lekkere 

lunch te voorzien. 

Wil je er echt even lekker voor gaan zitten om bij te 

kletsen met een vriendin of met je lief tijdens de 

lunch? Breng dan vooral een bezoek aan FIJN Wijn 

& Foodbar. Deze hippe, sfeervolle zaak vind je op de 

Hooftstraat. Je kan hier genieten van heerlijke 

clubsandwiches, wraps, sandwiches en salades. Wil 

je het er helemaal van nemen? Dan kan je hier vanaf 

14:00 uur terecht voor een heerlijke high wine met 

heerlijke kleine gerechtjes en bijpassende wijnen of 

zelfs een compleet diner in de avond. 
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Dineren 

Romantisch dineren voor twee of uit eten met een groter gezelschap. 

Restaurant ’s Molenaarsbrug is een heerlijk restaurant aan het water waar je kan 

genieten van de verfijnde Franse keuken. Je krijgt hier klassieke gerechten, maar dan 

met een moderne twist, wat het eten hier elke keer weer een verrassing laat zijn.  

In Woubrugge is Restaurant de Dyck gevestigd. Een 

restaurant dat letterlijk en figuurlijk dicht bij de 

natuur is gebleven. Ze halen zoveel mogelijk hun 

producten van de eigen akkers en uit de eigen 

moestuin en maken hier de meest verrukkelijke 

gerechten van. Chef de Cuisine Marijn ter Horst 

tovert iedere keer weer opnieuw een fantastisch 

verrassingsmenu tevoorschijn waardoor geen 

smaakpapil onberoerd zal blijven. 

Shared Dining 

Bij Tapas restaurant Proto op de Rijnkade geniet je van heerlijke kleine Mediterrane 

gerechtjes om te delen. De dinerkaart staat vol met heerlijke hapjes, maar ook met 

lekkere hoofdgerechten die je voor jezelf mag houden 

  Heerlijk vlees 

Bij Grillrestaurant Koeien en Kaas geniet je van de beste 

steaks en geweldige burgers. Maar het paradepaardje 

van dit restaurant is toch wel de kaas. Want dat is waar 

dit concept mee in gestart.  

Naast de heerlijke vleesgerechten kan je ook kiezen voor 

een kaasproeverij, kaassoep, kaasfondue en nog heel 

veel meer. 

 

Lekker en laagdrempelig 

Ga je met de kinderen uit eten? Dan is Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi een 

leuke plek. De Schaapskooi is gevestigd in recreatiegebied Zegersloot waardoor de 

kinderen tussen het eten door lekker buiten kunnen 

spelen en uitrazen terwijl de ‘grote mensen’ nog 

gezellig kunnen natafelen. 

In hetzelfde recreatiegebied, aan de Zegerplas, vind 

je Wet ’n Wild The Social Club. Een jonge 

horecagelegenheid waar je lekker kan eten maar ook 

actief bezig kan zijn met verschillende watersporten 

op de plas. 
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Uitgelicht: FIJN Wijn & Foodbar 

De hipste wijn en foodbar voor de lunch, borrel en diner 

FIJN – Wijn & Foodbar is een moderne en sfeervolle food- en 

wijnbar waar je kan genieten van heerlijke drankjes en 

casual eating. 

 

Bij FIJN zit je in een van de sfeervolle zitjes, sta je te kletsen 

aan een van de hoge tafels of de moderne bar of geniet je op 

het gezellige terras dat uitkijkt op het water.  

 

Koffie en thee met een huisgemaakt gebakje 

Je vindt hier de lekkerste kopjes koffie en thee. Heerlijke kruidenthee’s en voor de koffie is 

er naast de vertrouwde espresso of cappuccino een uitgebreid assortiment van speciale 

smaken. En neem er een van de heerlijke huisgemaakte 

gebakjes bij.  

 

Wijntjes  

Op de wijnkaart vind je maar liefst 30 verschillende wijnen die 

zowel per fles als glas te bestellen zijn. Zo zit er altijd wel iets 

lekkers voor je bij. 

 

Van ontbijt tot aan het diner 

Iedere dag serveren ze een heerlijk ontbijtje met koffie of thee, verse jus, yoghurt met 

granola en brioche brood met eiersalade, bacon en een zongedroogd tomaatje. Tijdens de 

lunch kan je kiezen uit verschillende salades, sandwiches en burgers. Of neem echt 

uitgebreid de tijd en kies voor een uitgebreide high tea.   

 

Voor een gezellige borrel met vriendinnen of collega’s kan je 

kiezen uit verschillende borrelplanken met een diversiteit aan 

hapjes en kleine luxe gerechten. Uiteraard drink je hierbij een van 

de heerlijke wijnen die op de kaart te vinden zijn. Of laat je 

helemaal verassen en kies voor de high wine. Je krijgt drie 

verschillende glazen wijn met een variatie van koude en warme 

hapjes. 

 

Tijdens het diner worden er heerlijkheden geserveerd met het shared dining principe. Dus 

lekkere hapjes die je gezellig met elkaar kan delen.  

 

Contactinformatie 

Hooftstraat 31,  

Alphen aan den Rijn 

06-12296589 

fijnaandenrijn.nl 
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Met vrienden op stap 

Lekker borrelen, bijkletsen of een volledige avond uit 

De beste borrelplekken 

   Alphen aan den Rijn staat bol van de caféetjes 

en gezellige plekken om met elkaar te zijn. 

Kletsend, borrelend en met een lekker hapje. 

Eerder noemden wij al FIJN wijn & foodbar op 

de Hooftstraat als een hele gezellige plek om 

bij elkaar te komen voor een gezellige borrel 

en heerlijke hapjes. En als het weer een beetje 

meehelpt, zit je heerlijk op hun terras dat 

uitkijkt op het water. 

Wijnbar & Zo op de Julianastraat is ook een 

aanbeveling waard. Bij deze sfeervolle wijnbar 

ben je van dinsdag tot en met zaterdag aan 

het eind van de middag tot in de late uurtjes 

welkom om te genieten van een (of meer…) 

van de maar liefst 250 verschillende wijnen en 

heerlijke borrelplanken of tapas. En iedere 

eerste zondag van de maand organiseert 

Wijnbar & Zo een leuk feestje, zoals hun vinyl 

party’s of speciale thema avonden. 

Bij Maggie Blue op de Hooftstraat kan je tijdens de maandelijkse vrijdagmiddagborrel die 

ze daar zelf organiseren lekker aan de bitterballen, wijntjes, bier en cocktails. Houd hun 

evenementenkalender in de gaten voor de data! 

Lekker dansen 

Schatjes op de Julianastraat is het feestcafé van 

Alphen aan den Rijn. Van donderdag tot en met 

zondag kan je hier tot diep in de nacht lekker 

dansen op de muziek van verschillende DJ’s. 

Heerlijk om weer eens ouderwets je hoofd leeg te 

maken en lekker te dansen met je vriendinnen. 

Ook bij Bar Amsterdam kan je ieder weekend lekker 

met je voetjes van de vloer. Op vrijdag- en zaterdagavond draaien hun vaste DJ’s Tim-C 

en DJ Sander vanaf 23:00 uur de leukste, lekkerste en hipste plaatjes van vroeger en 

van nu.  

 

 

 

https://www.maggieblue.nl/index.html#00098126
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Ben je meer fan van Blues, Rock, Funk, Ska en 

Soul? Dan ben je bij Under the Bridge aan het 

juiste adres. Dit livemuziek café vind je op de 

Hooftstraat en je bent hier van donderdag tot en 

met zondag welkom vanaf 16:00 uur. 

 

Naar het theater 

Wil je jouw weekend iets rustiger doorbrengen? 

Dan is Theater Castellum zeker de moeite van 

een bezoek waard. In dit theater kom je niet 

alleen voor een uitgebreid scala aan theater 

voorstellingen, maar ook voor muziek, dans, 

cabaret en film. Wil je weten wat er te doen is? 

Neem dan een kijken in hun theaterprogramma 

en het overzicht van films in de cinema. 

  

https://theatercastellum.nl/p5/THEATER
https://theatercastellum.nl/p4/CINEMA
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Uitgelicht: Wijnbar &Zo 

Volledig ‘into’ wijn en gezelligheid 

    In het gezellige centrum van Alphen aan den 

Rijn vind je Wijnbar&Zo in de Julianastraat. Dit is 

dé place to be voor een gezellige avond met 

vriendinnen, collega’s, je lief én lekkere wijn!  

Wijnbar&Zo is gevestigd in een sfeervol en 

langgerekt pand. Door de houten en moderne 

elementen straalt het pand warmte en   

  gezelligheid uit.  

En doordat de pijpenla in verschillende serres is ingedeeld voelt het niet druk, maar juist 

heel knus. 

Heel veel mooie en smaakvolle wijnen 

Bij Wijnbar&Zo kan je genieten van maar liefst 250 

verschillende wijnen waarvan de meesten per glas 

te bestellen zijn. Van dinsdag tot en met zaterdag 

geniet je iedere avond van een uitgebreid 

assortiment wijnen en lekkere hapjes. 

 

Passie voor wijn 

Voor de sommeliers van Wijnbar&Zo is wijn hun 

passie. En dit delen ze graag met hun gasten. Je 

geniet hier dus niet alleen van een gezellige avond op 

een sfeervolle locatie, maar ook van hun smaakvolle 

wijnen.  

 

Graag vertellen ze je dan ook meer over de achtergrond van de wijn zodat je weet wat je 

drinkt en er nog wat van opsteekt ook! Kan je zelf geen keuze maken? Laat je dan 

verrassen met een heerlijke high wine. 
 

Evenementen op zondag 

Buiten de reguliere openingstijden organiseert Wijnbar&Zo iedere eerste zondag van de 

maand een leuk feestje. Zo kunnen meestal je voetjes van de vloer bij de regelmatig 

terugkerende Vinyl party’s, waarbij je op swingende wijze teruggaat naar de 80’s met de 

LP’s van DJ Rob Bedijn. Maar ook worden er regelmatig themaparty’s georganiseerd. 

_______________________________________________________________________  

Contactinformatie 

Julianastraat 42 

2405 CH Alphen aan den Rijn 

0172 42 49 20 

www.wijnbarenzo.nl 

http://www.wijnbarenzo.nl/
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Er op uit! 

Buiten activiteiten 

Zoals ze bij Bever altijd zeggen, niet iedereen is een buiten-mens, maar niemand is een 

binnen-mens. En een frisse neus halen of er lekker op uit gaan is voor iedereen goed. 

Ook in de Randstad zijn er meer dan voldoende mooie parken, fijne stranden of andere 

buitenplaatsen waar je lekker kan wandelen, fietsen, sporten of op een bankje genieten 

van de omgeving. Zo ook in Alphen aan den Rijn. 

Recreatiegebied Zegersloot heeft in haar hart 

de prachtige Zegerplas liggen. De plas ligt niet 

ver van het centrum en grenst aan verschillende 

sportverenigingen aan de ene kant, en een 

prachtig park met golfbaan aan de andere kant. 

Op verschillende plekken rond de plas vind je 

aanlegsteigers, ligweides, stranden, 

wandelgebieden en watersportmogelijkheden 

zoals duiken, roeien, kanovaren, windsurfen en 

waterskiën. 

Water activiteiten 

Onderwaterpark Zegersloot is de duikplaats van de Alphense Duikvereniging Atlantis. De 

vereniging legt in fasen een onderwaternatuurpark aan. Het duiken in de Zegersloot 

wordt door de aanleg van het park steeds interessanter. Er is een wrak van de Regina 

Maris afgezonken en er wordt een kunstrif aangelegd. 

 Het verenigingsgevoel op de 

Zegerplas is groot. Je kan je naast de 

duikvereniging ook aansluiten bij 

Windsurfvereniging Zegerplas, 

kanovereniging De Kromme Aar en 

Roeivereniging Alphen.  

Wil je wel lekker op het water bezig zijn maar dan 

op een meer vrijblijvende basis? Breng dan een 

bezoek aan Wet ’n Wild. Hier kan je suppen, 

wakeboarden en waterskiën met de kabelbaan.  

Wil je iets verder komen dan alleen de 

Zegerplas? Dan kan je bij Nikano in Nieuwkoop 

kano's, kajaks, SUP "Stand Up Paddling" en 

fluisterboten huren waarmee je de Nieuwkoopse 

Plassen op kan! 

Sloepverhuur 

Wil je wat passiever van het water genieten? Huur dan een sloep. Dit kan bij Groene Hart 

Sloepverhuur op de Zinkweg, Bezemer Sloepverhuur aan de Hooftstraat en bij Van 

Leersum Maritiem, waar vandaan je zowel het Braassemermeer op kan als de 

Kagerplassen en de Westeinderplassen. 
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Sportief onder een dak 

Niet iedereen is zo’n “die hard” actieveling die het hele jaar door buiten bezig is. 

Natuurlijk zijn er door heel Alphen heen verschillende sportverenigingen en sportscholen 

te vinden met een dak boven je hoofd. Wij pikken er een paar voor je uit. 

  Zo kan je bij Cools Dance & Events lekker de 

heupjes laten swingen. Bij het danscentrum zijn 

er verschillende stijlen dans te leren voor jong 

en oud. Maar ook kunnen er binnen de 

theaterschool acteer-, musical-, zang- en DJ 

lessen worden gevolgd. Heb je iets te vieren of 

wil je zelf iets organiseren? Binnen het 

partycentrum kan je een ruimte afhuren voor  

een feestje of een leuke workshop. 

Wil je lekker aan je conditie werken of krachttraining 

doen? Curves is een sportschool speciaal gericht op 

vrouwen van alle leeftijden om ze hiermee te 

begeleiden. 

Wil je vooral werken aan lenigheid, welzijn en 

ontspanning? Bij Yogatreasure kom je helemaal in 

retraite. Met zo’n 50 lessen per maand bieden ze 

yogalessen van ieder niveau aan van beginner tot ver 

gevorderde yogi om even helemaal tot jezelf te komen. 
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Cultuur in Alphen aan den Rijn  

Leer de cultuur van Alphen kennen. 

Alphen aan den Rijn heeft een heel rijke 

geschiedenis en heeft heel veel leuks te bieden.  

Geschiedenis 

Zo ga je terug in de tijd van de prehistorie, 

Romeinse tijd en Middeleeuwen wanneer je het 

openluchtmuseum Archeon binnenstapt. De 

gebouwen, hutten en huizen hebben echt in ons 

land gestaan of staan er nog steeds. Ontdek hier 

échte vondsten uit Zuid-Holland. 

Een heel ander stukje geschiedenis vind je in Museum Heksenwaag. Hier kan je laten 

testen of jij misschien een echte heks bent. Leer hier hoe men vroeger tegen heksen aan 

keek en met ze omging en hoe Keizer Karel V er in de 16e eeuw voor zorgde dat mensen 

met behulp van de waag eindelijk een eerlijk proces kregen. 

Natuur  

Ben je meer een fan van flora en fauna? Dat is Avifauna 

een echte aanrader. Op dit vogelpark vind je vogels en 

andere dieren vanuit alle streken uit de wereld. Je kan 

zelf de Australische honingpapegaaien voeren en je kan 

meekijken bij het voeren van de pinguïns en pelikanen. 

In de Filipijnse jungle ontdek je allerlei verschillende 

vogels en de sierlijke flamingo’s bewonder je van heel 

dichtbij in het Cubaanse brakwatermoeras. 

Ook de spectaculaire vogeldemonstraties mag je niet 

missen. Je ziet de vogels hier van dichtbij vliegen, eten 

en jagen zoals zij dat in de natuur gewend zijn.  

Langs de oevers van de Nieuwkoopse Plassen vind je naast heel veel natuur ook een 

stuk geschiedenis. Deze plassen maken namelijk onderdeel uit van Natuurmonumenten. 

Je ziet en leert hier meer over het laagveenmoeras en de oevervogels die hier nog 

steeds vertoeven. 

Om in het hoofdstuk dieren te blijven: wist je dat 

Alphen aan den Rijn ook haar eigen schildpadden 

centrum heeft? In het Schildpaddencentrum leven 

Roodwangsierschildpadden, Zaagrugschildpadden, 

Weekschildpadden, Chinese driekielschildpadden 

maar ook Griekse landschildpadden en grote 

Afrikaanse sporenschildpadden.  
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Tips van een echte Alphense 

Een dagje op stap in Alphen door de ogen van Daisy 

Daisy woont al haar hele leven in Alphen aan den Rijn. Ze is luchtverkeersleider op 

Schiphol Toren en eigenaresse van wijn & foodbar FIJN. Lekker druk dus. Maar, ze heeft 

altijd tijd om haar gezelligste plekjes van Alphen te bezoeken. Ze beschrijft voor ons, hoe 

haar favoriete dag in Alpen er uit ziet. 

“Mijn ideale dag begint bij Marna Hairclub, waar ik mij 

even heerlijk in de watten laat leggen door Marlene. Een 

lekker koffietje, een gezellig gek gesprek, een 

hoofdmassage èn een goed kapsel… Een trendy 

haarsalon in Ibizastyle, een supergezellig team, echt een 

feel good moment! 

Daarna ga ik even snuffelen bij Gusto Fashion; dit is een 

nieuw fashion label in het centrum van Alphen aan den 

Rijn. Hip, stoer en toch chique. Gusto heeft een unieke en 

betaalbare collectie van schoenen tot winterjas, van armbandje tot kandelaar. Je gaat 

hier nooit met lege handen naar huis! En ontzettend lieve eigenaren, altijd in voor een 

goed gesprek of advies!  

 

Voor een heerlijke lunch ga ik vervolgens naar Sapori di 

Stefano, een Italiaanse trattoria net buiten het centrum van 

Alphen. Je kan hier authentieke pizza’s, focaccia’s en 

broden vanuit de houtoven ophalen. Maar een hapje bij ze 

eten is ook mogelijk. Mijn favoriet is de focaccia Crudo & 

Bufala. Die bestel ik dan ook mjammie, mét een 

cappuccino.  

Wanneer ik hier eet kijk ik ondertussen naar de olijfolies, 

pasta’s en wijnen die ze in de winkel hebben staan. Ik zou 

alles wel mee naar huis willen nemen. Natuurlijk ook 

ontzettend leuk om cadeau te geven! 
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Op de weg terug naar het centrum glip ik nog even naar 

binnen bij Gaaf (Gifts, Accessories and Fashion). Een 

hippe stijlvolle winkel met een unieke beleving waar 

fashion en lifestyle samen komen. Merken als Yaya, juul & 

Belle, Zusss, G-Maxx, Garcia….. Ik kan er uren rond 

neuzen. De enthousiaste meiden van het Gaaf.team 

maken er altijd weer een feestje van en de winkel ziet er 

uit om door een ringetje te halen.  

 

Na het winkelen haal ik harige Joe op; Alphen heeft namelijk een mooi recreatiegebied, 

Park Zegersloot, waar ik graag wandel met mijn hond. Ik kom langs mooie weggetjes met 

prachtig begroeide sloten, Galloway-runderen, die leven daar vrij.  

Rond het recreatiegebied vind je de kinderboerderij, Bij Hen Bistrobar en 

pannenkoekenboerderij De Schaapskooi. Een heerlijk plekje is de T-steiger en de 

dagcamping waar ’s zomers vele festiviteiten worden georganiseerd. Iets verderop bij 

Beachhouse Wet ’n Wild heb je ook nog eens de mogelijkheid om te waterskiën of te 

wakeboarden aan de kabelbaan.  

Ik eindig mijn dag natuurlijk bij FIJN – Wijn & Foodbar, 

omdat onze gasten ook de mensen zijn die ik leuk vind en 

ben er dus graag. Ik zit graag met mijn vriendinnen op het 

terras met een goed glas wijn en een rijkelijk gevulde 

borrelplank. Daarna verras ik mijn vriendinnen graag met 

een shared diner of de specialiteiten van de chef, want hij 

kookt toch echt het allerbest!  

 

 

Tot in Alphen aan den Rijn! 

Groetjes Daisy 

 

 

 

 

  



 

17 
 

Praktische informatie over Alphen aan den Rijn 

Alphen aan den Rijn is gelegen in het Groene Hart aan de Oude Rijn en de Gouwe en is 

daarom een veelzijdige stad. Het heeft een gezellige stadskern met leuke winkels, 

borrelplekken en restaurants. Cultuurliefhebbers kunnen zich hier prima vermaken met 

theater en openluchtmuseum Archeon. Dat Archeon hier gevestigd is, is niet raar gezien 

het feit dat er in en rondom Alphen opgravingen van Romeinse nederzettingen zijn 

gevonden. Een boeiende en gezellige stad dus, waar veel te zien en te doen is.  

Wijken en omgeving 

Wie een bezoek brengt aan Alphen zal de echte locals vaak horen over “Dorp” (het 

centrum) en het Groene en Rode Dorp. Het Groene Dorp is te herkennen aan het groene 

schilderwerk in de wijk en het Rode Dorp aan de rode dakpannen. Maar met 100.000 

inwoners is Alphen zeker geen dorp. Sinds de fusie met de naastgelegen dorpen 

Boskoop en Rijnwoude in 2014 is de stad flink uitgebreid. Daarnaast kunnen 

natuurliefhebbers in en buiten de stad genieten van water en natuur vanwege de ligging.  

Activiteiten en evenementen 

Er is van alles te doen in alle jaargetijden in Alphen aan den Rijn. Zo zijn er veel 

watersportmogelijkheden, kan je er heerlijk wandelen en fietsen en worden er gedurende 

het hele jaar vele evenementen georganiseerd.  

Cultuur en vermaak 

Naast het populaire Archeon kunnen vogelliefhebbers hun ogen uitkijken in Vogelpark 

Avifauna en is er een schildpaddenopvang waar je rond kan kijken. Ben je toe aan 

ontspanning? Alphen heeft een heerlijk luxe Spa en Wellness center (Orange Wellness 

Center) waar je helemaal kan bijkomen. Leuke theatervoorstellingen kan je bekijken bij 

Theater Castellum.  

Vervoer  

Naar en door Alphen lopen een aantal rijks- en provinciale wegen. Zo is er de N11, N207, 

B231 en de N460. Alphen aan den Rijn heeft ook een station met spoorlijnen van en naar 

Leiden, Woerden en Gouda. Ook zijn er flink wat stads- en streekbussen in en om de 

stad verzorgd door Arriva. Daarnaast zijn er ook een aantal spitsbussen en een belbus 

(op zondag).   
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Colofon 

Het e-book OpstapmetLisa in Alphen aan den Rijn is een uitgave van OpstapmetLisa 

Contactgegevens 

www.opstapmetlisa.nl 

info@opstapmetlisa.nl 

https://www.facebook.com/opstapmetlisa 

06 27 83 02 99 

Content en beeldmateriaal 

Ester van Kuik – de Jong 

Daisy Hagenbeek - van der Werff 

Partners 

www.groenehart.nl 

www.parkzegersloot.nl 

Partners 

Redactie 

Ester van Kuik – de Jong 

Sonja Koene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. 

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden is OpstapmetLisa 

niet aansprakelijk. Niets uit deze uitgave mag, op welke manier dan ook, worden verveelvoudigd zonder 

schriftelijke toestemming van OpstapmetLisa. 

http://www.opstapmetlisa.nl/
mailto:info@opstapmetlisa.nl
https://www.facebook.com/opstapmetlisa
http://www.groenehart.nl/

