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Boerenklaas een begrip in de weide
omgeving van de Alblasserwaard
In het dorp Brandwijk aan de Graafstroom ligt
deze geweldig bekende horecalocatie. Gelegen
aan het water met het ruime terras, ligt dit zeer
goed bekend staande (eet)café met zalen en ruime
bar in het reeds meer dan 120 jaar oude
horecapand.
De ruime caféruimte met biljart en de grote bar
worden dagelijks druk bezocht. Tevens is er een
aparte dartruimte aanwezig, zodat er
verschillende cafégasten op het zelfde tijdstip
gebruik van kunnen maken.
De Hal (grote zaal) aan de achterzijde van het
pand, heeft een aparte ingang en is dus
uitstekend geschikt voor de vele partijen die hier
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nu al reeds van gebruik maken.
Het 300 m2 grote horecapand biedt plaats aan ca.
250 gasten, maar kan gezien de ruime indeling
meer zitplaatsen creëren. In de wintermaanden
en in de zomermaanden is dit de place to be.
Het grote terras van ca. 75 zitplaatsen aan de
voorzijde en de zijkant kijkt uit op de Graafstroom
en is in de zomer een van de drukst bezochte
terrassen in de Alblasserwaard. Veel recreanten
weten dit unieke en goed bekend staande
horecabedrijf te vinden. Binnen is nog steeds de
authentieke sfeer behouden gebleven. De zaal De
Hal is eind 2017 gebouwd en is in de plaats van
de grote zaal gekomen.
Tevens kunnen de zalen; De Hal (ca. 100
personen) en De Oostzaal (ca. 75 personen) apart
worden gebruikt voor (kleine) partijen. De
nieuwste zaal De Hal heeft een apart terras en
entree aan de achterzijde van het pand en is via
de openbare parkeerplaats gemakkelijk te
bereiken.
Boerenklaas is het gehele jaar geopend en is dus
de ontmoetingsplaats van de lokale bevolking en
de vele passanten en recreanten.
Over de gemeente:
Brandwijk is een dorp in de provincie ZuidHolland, in de streken Alblasserdam en groene
Hart, gemeente Molenlanden. Het was een
zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over
naar gemeente Graafstroom, in 2013 over naar
gemeente Molenwaard, in 2019 over naar
gemeente Molenlanden.
Onder het dorp Brandwijk valt ook
buurtschap De Donk, en alleen voor de
postadressen ook het dorp Gijbeland en het
onder dat dorp vallende deel van de
buurtschap Vuilendam.
Bijzonder is dat er drie bebouwde kommen
zijn, gebieden zijn aangegeven met blauwe
plaatsnaamborden, met de naam Brandwijk.
Namelijk het eigenlijke dorp, het deel van
buurtschap Vuilendam dat onder dit dorp
valt, en het dorp Gijbeland. De laatste twee
worden aangegeven met witte
plaatsnaambordjes onder de komborden.
De inwoners van de dorpen Brandwijk,
Gijbeland en Molenaarsgraaf werken op
veel gebieden samen.
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