
 
 

LEADER gebieden in Nederland 

VIER DE ZOMER IN EEN LEADERGEBIED! 
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1. Oost-Groningen 

2. Noordoost Fryslân 
3. Noordwest Fryslân 
4. Zuidoost Drenthe 
5. Zuidwest Drenthe 
6. Noord Overijssel 
7. Zuidwest Twente 

8. Salland 
9. Noordoost Twente 

10. Flevoland 
11. Achterhoek 

12. Utrecht Oost 
13. Weidse Veenweiden 

14. Kop van Noord-Holland 
15. Polders met Waarden 

16. Holland Rijnland 
17. Midden en Noord Zeeland 

18. Zeeuws-Vlaanderen 
19. Grenscorridor N69 

20. Zuid-Limburg 

Klik op het LEADER gebied van uw keuze om de projecten te bekijken 



 
1. Oost-Groningen 

 
1. Camping in lunchcafé Noorderloo 

Bezoekadres: Dorpsstraat 31, Vriescheloo 
Telefoonnummer: 06 23504618 
Website: www.noorderloo.nl   
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Overnachten op een unieke camping midden in de natuur of eten in het gezellige lunchcafé 
waar gewerkt wordt met veel producten uit eigen tuin.  
 

2. Boerderijwinkel Meinardi 
Bezoekadres: Zuiderstraat 28, Noordbroek 
Telefoonnummer: 0598 451 951 
Website: www.lekkereasperges.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Een boerderijwinkel met zelf verbouwde groentes en fruit (beroemd om zijn aardbeien) en 
voor vele andere streekproducten. Ook voor de beste wijnen!  
 
Opmerking: Woensdag t/m zaterdag geopend. 
 

3. De Zuivelmand 
Bezoekadres: Tweekarspelenweg 14, Blijham 
Telefoonnummer: 06 83933375 
Website: www.dezuivelmand.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Echte zuivelproducten direct van de boerderij. Verser kan niet. Alle melk, vla en yoghurt 
wordt op de boerderij geproduceerd en is er te koop. Ook een melktap voor verse melk. En 
andere streekproducten zoals kaas en vlees.  

 
4. Bierbrouwerij Westerwolde 

Bezoekadres: Burgemeester Buiskoolweg 35, Vlagtwedde 
Telefoonnummer: 06 10228549 

Website: www.brouwerij-westerwolde.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In wat ooit een boerderijschuur was, zijn vader en zoon hun passie achterna gegaan: bier 
brouwen. En met verve! Je proeft de smaak van de streek. Het bier is verkrijgbaar in slijterij, 
supermarkt en horeca. In de brouwerij vertelt de brouwer graag over zijn kunsten.  
 
Opmerking: elke zaterdagmiddag geopend. Voor groepen op afspraak op andere dagen. 
 

5. Camping en B&B Buiten Wedde  
Bezoekadres: Hoornderweg 19B, Wedde 
Telefoonnummer: 06 44504386 
Website: www.buitenwedde.nl   

Naar boven 

https://www.leaderoostgroningen.nl/
http://www.noorderloo.nl/
http://www.lekkereasperges.nl/
http://www.dezuivelmand.nl/
http://www.brouwerij-westerwolde.nl/
http://www.buitenwedde.nl/


 
Wat kun je hier zien of doen? 
In alle rust kamperen op een pracht van een mini-camping. Ook eenvoudige trekkershutten. 
Ideaal voor een wandel- of fietsvakantie.  
 

6. Waterskibaan Borgerwold 
Bezoekadres: Bergweg 2, Veendam  
Telefoon: 0598 433 733 
Website: www.watersportcentre.nl     
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Waterskiën! Kneeboarden, wakeboarden. Een kabel trekt je over het water en (als je durft) 
over hindernissen. Voor beginners en voor pro's. Ook het terras aan het water is een 
aanrader.  
 

7. Brouwhotel Parkzicht 
Bezoekadres: Museumplein 3, Veendam 
Telefoonnummer: 0598 666 888 
Website: www.parkzicht.com   
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Overnachten in het hotel, lunchen, dineren of op het gezellige terras midden in Veendam 
zitten. En daar genieten van (o.a.) het zelfgebrouwen bier: Bogdike. Vooral de weizen is in 
het zonnetje erg lekker. In het restaurant kun je de brouwketels zien.  

 
8. KadoHut Winschoten 

Bezoekadres: Langestraat 105, Winschoten 
Telefoonnummer: 0597 435 700 
Website: www.winschoten24.nl/kadohut  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Een kleurrijke en trendy winkel in de binnenstad van Winschoten. Serviezen en hebbedingen 
met een twist.  
 
Opmerking: zondags gesloten. 

 
9. Klimbos Borgerswold Experience 

Bezoekadres: Bergweg 1, Veendam 
Telefoonnummer: 0598 750 212 
Website: www.activiteiten-groningen.nl/klimbos   
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Slingeren, balanceren en klimmen tussen bomen en over het water. Dat kan in het 
spectaculaire Klimbos Borgerswold in Veendam.  
 
Opmerking: alleen op reservering vanaf 5 personen. Minimale lengte: 1,20m. 
 

10. Dinopark en Miniatuurpark landgoed Tenaxx 
Bezoekadres: Borgesiusweg 1, Wedde 
Telefoonnummer: 06 12759219 
Website: www.dinoparklandgoedtenaxx.nl   

Naar boven 

http://www.watersportcentre.nl/
http://www.parkzicht.com/
http://www.winschoten24.nl/kadohut
http://www.activiteiten-groningen.nl/klimbos
http://www.dinoparklandgoedtenaxx.nl/


Wat kun je hier zien of doen? 
Wandel tussen de bijzondere bomen van het landoed Tenaxx en wordt verrast door de dino's 
die levensecht in het park staan (of zelfs rondlopen!). Er is ook een survivalbaan, je kunt met 
een bootje varen en je kunt met een treintje over het hele park. Ook is er een miniatuurpark, 
waar je alle kenmerkende gebouwen van Noord-Nederland kunt zien. Van de Martinitoren 
tot de Brandaris van Terschelling.  
 
Opmerking: De patat is bij de prijs inbegrepen! 
 

11. Bootverhuur Beerta 
Bezoekadres: Buitenlandenstraat 6, Beerta 
Telefoonnummer: 06 83989681 
Website: www.bootverhuurbeerta.nl   
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Sinds de aanleg van het Oldambtmeer is een Noord-Nederland een groot meer rijker met 
prachtige natuur. En hoe kun je en meer het beste beleven? Vanaf het water! Huur daarom 
een elektrische boot of een met een benzinemotor begin je ontdekkingsreis in Beerta.   
 

12. Elektrische dafjes huren 
Startpunt: waar je maar wilt in Westerwolde 
Telefoonnummer: 06 2915 8419 
Website: www.dafjeshuren.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Westerwolde is en prachtig gebied met slingerende wegen en een afwisseling van bos, 
natuur en open stukken. Een oeroud gebied dat je kunt ontdekken met een oeroude auto. 
Maar met een splinternieuwe elektrische motor kun je heerlijk genieten van het Groninger 
landschap.  
 

13. Kabouterpad Sellingen 
Bezoekadres: Dennenweg 1a, Sellingen 
Telefoonnummer: 0599320420 
Website: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/westerwolde/kabouterpad-sellingen  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Speciaal voor kinderen van 3 t/m 6 jaar heeft Staatsbosbeheer en route gemaakt in het bos 
bij Sellingen. Samen met de boswachter kun je op zoek naar kabouters! Compleet met 
knapzak en rode puntmuts.  
 
Opmerking: zondag van 12 t/m 16 uur. Andere dagen op afspraak. Het bos en het 
kabouterpad zijn natuurlijk ook zonder de boswachter te bezoeken.  
 

14. Wilgenborg Blauwestad 
Bezoekadres: Elfenbank, Blauwestad 
Website:  www.wilgenborg.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Wilgenborg is een levend kunstwerk in het woon- en reacreatiegebied Blauwestad. Vlakbij 
de speeltuin en het strand kun je het enorme kunstwerk van wilgen bekijken.  

Naar boven 

 

http://www.bootverhuurbeerta.nl/
http://www.dafjeshuren.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/westerwolde/kabouterpad-sellingen
http://www.wilgenborg.nl/


Opmerking: langs de routes bevinden zich verschillende stopplaatsen, waar men wandelaars 
graag ontvangt. 

 
15. Bootverhuur Blauwestad 

Bezoekadres: Hoofdweg 296, Midwolda 
Telefoonnummer: 06 52307528 
Website: www.bootverhuurblauwestad.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het Oldambtmeer kent meerdere havens. Naast de havens in Beerta en in Blauwestad is er 
ook een aan de noordzijde van het meer. Hier verhuurt Bootverhuur Blauwestad zijn bootjes. 
Motorboten, zeilboten, kano's en zelfs surfplanken om te SUP'pen.   
 

16. Camping Zomers Buiten 
Bezoekadres: De Akkers 12, Oude Pekela 
Telefoonnummer: 06 11640585 
Website: www.campingzomersbuiten.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Een prachtige camping aan de rand van Westerwolde. Behalve "gewoon" kamperen kun je 
hier ook overnachten in een appartement, een buitenhuisje en een heuse schoener! Deze 
tweemaster staat lekker op het droge, maar geeft je wel een echt strand- en zeegevoel.  

 
 

2. Noordoost Friesland 
 

3. Noordwest Friesland 
 

1. Academie van Franeker 
Bezoekadres: Breedeplaats 1, 8801LZ, Franeker 
Website: www.academiefraneker.nl  

 
Wat kun je hier zien of doen? 
Franeker had, na Leiden, de tweede universiteit van Nederland. Meer dan twee 
eeuwen lang kon Franeker bogen op een in 
binnen- en buitenland beroemde universiteit 
met bekende studenten. De Academie van 
Franeker brengt academisch onderwijs en 
onderzoek terug te brengen in Franeker en haar 
omgeving. De Academie is tevens sociaal 
educatief centrum en organiseert in juli en 
augustus wekelijks interessante Simmerjûns 
colleges die het bezoeken waard zijn. Ook is 
Franeker een bezoek waard. Zie hun website 
voor mooie verhalen en Foto’s over (bekende) 
studenten van de academie. 

 
Naar boven 

http://www.bootverhuurblauwestad.nl/
http://www.campingzomersbuiten.nl/
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/leader-noardwest-fryslan_41342
http://www.academiefraneker.nl/


2. Nijkleaster 
Bezoekadres: Sluytermanweg 4, Jorwerd 
Website: https://nijkleaster.frl 

 
Wat kun je hier zien of doen? 
Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en 
verbinding. Daarmee bieden zij een bijzondere 
plek en stimuleren slow tourism. Een bijzondere 
plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken 
voor een adempauze en stille tijd. 
Op het Friese platteland zoeken ze samen naar 
persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke 
vernieuwing. Iedereen is uitgenodigd hieraan 
deel te nemen.  

 
3. Kringloopcentrum Grou 

Bezoekadres: De Muldyk 3, 9001 XV Grou 
Website: https://kringloopgrou.nl/ 

 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het kringloopcentrum Grou hebben circulariteit, ontmoeting, (re-) integratie, 
educatie en dagbesteding een plaats. Je kunt er natuurlijk ook (tegen lage prijzen) 
kleding en andere leuke spullen kopen!  Daarnaast is het een ontmoetingsplek die 
verbindt, die de mensen gelegenheid geeft te bouwen aan hun kwaliteiten en hun 
netwerk en waar het bruist van de activiteiten.  

 
 
 

 

4. Zuidoost Drenthe 
 

1. Boeren op de Hondsrug 
Bezoekadres: Hunebedstraat 4a, Borger 
Website: www.dehondsrug.nl/over-ons/geoparkprojecten/boeren-op-de-hondsrug.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Boeren op de Hondsrug wil de ontwikkelingsgang van de mens, de boer, in relatie tot 
het landschap, zichtbaar maken. Vanaf de prehistorie via het ontstaan van de 
esdorpen naar de landbouw in de huidige periode. Door uitvoering van het werkplan 
willen Geopark de Hondsrug en het Volk van Grada het thema boeren uit werken tot 
een ervaring voor de bewoners en de bezoekers van het gebied. 
 

2. Camping Buitenland 
Bezoekadres: Stieltjeskanaal 14, Zandpol 
Telefoon: 0591 553002 
Website: www.buitenland.com.  

Naar boven 

https://nijkleaster.frl/
https://www.leaderzuidoostdrenthe.nl/
https://www.leaderzuidoostdrenthe.nl/diversen/projecten/lopende-projecten/boeren-hondsrug/
http://www.dehondsrug.nl/over-ons/geoparkprojecten/boeren-op-de-hondsrug
https://www.leaderzuidoostdrenthe.nl/diversen/projecten/lopende-projecten/camping-buitenland/
http://www.buitenland.com/


Wat kun je hier zien of doen? 

Een nieuw, innovatief recreatiebedrijf gerealiseerd op een verloederd 
kampeerterrein. Camping Buitenland wil een nieuwe doelgroep vanuit de randstad 
naar de regio trekken door middel van kunst, theater, streekgerechten en een 
bijzondere kampeerbeleving. 

 

3. Collectiebeleid: spoor naar een duurzame toekomst 
Bezoekadres: Griendtsveenstraat 140, Erica 
Telefoon: 0591 303061 
Website: www.smalspoorcentrum.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Collectiebeleid is een project van het Industrieel Smalspoormuseum in Erica waarbij 
het museum een belangrijke stap wil maken naar de professionalisering van museum 
en medewerkers. Ook krijgt het museum een nieuwe trein met 700 meter lang 
spoortraject. 

 

4. EVA van Zweeloo 
Website: http://kunstenaarsdorpzweeloo.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

EVA van Zweeloo draait om het realiseren van een kunstwerk in de vorm van een 3D 
iconisch beeld van het gezicht van EVA: een Zweeloos dorpsmeisje dat omstreeks 
1882 door Max Liebermann werd geschilderd. Het kunstwerk is uniek en innovatief, 
appelleert aan de technologie van de 21e eeuw en wordt vervaardigd uit duurzaam 
biopolymeer – aardappelzetmeel. 

 

5. Geopark de Hondsrug Wandelcafés 
Bezoekadres: Hunebedstraat 4, Borger 
Website: www.dehondsrug.nl/routes/de-hondsrug-wandelcafes.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Stichting Hondsrug Up creëert een DIGITAAL platform (‘Geopark de Hondsrug 
Wandelcafés) rond een ROUTEAPP met 60 (wandel-en fiets) routes in de APP en 
organiseert 15 Events waarbij lokale crossoversamenwerking versterkt wordt en de 
lokale sociale cohesie wordt vergroot. 

 

6. Herkenbaarheid Beekdal Eeser Voorste Diep 
Telefoon: 0599 234830 (Jan Top) 
Website: http://dorpsbelangenborger.nl/markering-beekdal-eeser-voorste-diep.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het unieke historische beekdal tussen Ees en Borger markeren, zichtbaar, herkenbaar 
en toegankelijk maken voor bewoners, toeristen en recreanten door het realiseren 
van aantal specifieke elementen in het gebied. Hierdoor worden bezoekers zich 
bewuster van de geologische en cultuur historische waarde van dit beekdal. 

Naar boven 

https://www.leaderzuidoostdrenthe.nl/diversen/projecten/lopende-projecten/collectiebeleid/
http://www.smalspoorcentrum.nl/
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7. Het joodse leven in Drenthe 
Bezoekadres: Kerkstraat 36, Coevorden 
Website: www.synagoge-coevorden.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Vanaf het eind van de 17e eeuw trokken veel Joden vanuit het Duitse Westfalen naar 
Drenthe. Dat deden zij vanwege het tolerantere klimaat dat in Nederland heerste ten 
aanzien van andersdenkenden. Het waren vooral handels- en ambachtslieden. 

 

8. Hunzebos 3D 
Bezoekadres: Hunebedstraat 4a, Borger 
Website: www.dehondsrug.nl/over-ons/geoparkprojecten/hunzebos-3d.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het Hunzebos project heeft tot doel het zichtbaar en beleefbaar maken van het rijke 
ijstijden landschap rondom Exloo. Voor kinderen wordt er een speelroute aangelegd 
waar kinderen al spelend kennis kunnen maken met het landschap. 

 

9. Langer op de Nuuverstee 
Bezoekadres: Rolderstraat 4, Borger 
Telefoon: 06 21611379 
Website: www.nuuverstee.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Dit project geeft een economische impuls door een kwaliteitsverhoging en 
uitbreiding van camperplaats De Nuuverstee. Innovatie, duurzaamheid en 
samenwerking staan centraal: de kwaliteitsverbetering bestaat o.a. uit de vergroting 
van de kantine en toiletgebouw, duurzaamheidsmaatregelen en de samenstelling van 
dagarrangementen samen met andere ondernemers. 

 

10. Speelgrot Hunebedcity 
Bezoekadres: Hoofdstraat 32, Borger 
Telefoon: 0599 855684 
E-mail: info@hunebedcity.nl  
Website: https://hunebedcity.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Hunebedcity: een unieke herbestemming van het oude gemeentehuis in Borger met 
als kloppend hart een speelgrot met een knipoog naar de oudheid. 
 
 
 
 
 
 
 

Naar boven 
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5. Zuidwest Drenthe 
 

1. Nieuwe schaapskooi in Ruinen 
Bezoekadres: Benderse 36, Ruinen 
Website: https://www.schaapskudderuinen.nl/ 

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Stichting het Drentse Heideschaap heeft een nieuwe schaapskooi gebouwd. Er is een 
ruimte voor informatie en educatie en 
een uitkijktoren neergezet. Deze 
uitbreiding zal zeker meer bezoekers 
trekken. Dorpsbelangen Ruinen en 
Stichting Promotie Ruinen zijn op dit 
moment bezig met plannen om een 
betere verbinding te maken met onder 
meer de schaapskooi, zodat al deze 
bezoekers ook een kijkje nemen in het 
prachtige dorp. 

 
2. Poort Drents Friese Wold - camping Reeënwissel, Hoogersmilde 

Bezoekadres: Bosweg 23, Hoogersmilde 
Website: www.reeenwissel.nl  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Camping Reeënwissel in Hoogersmilde heeft de camping toegankelijk gemaakt voor 
dagjesmensen. Het terrein grenst aan het Drents Friese Wold waar veel wandelaars 
en fietsers komen, die nu ook in de nieuwe horecavoorziening terecht kunnen voor 
een kopje koffie, een drankje en een hapje. Er wordt een educatieve ruimte ingericht 
samen met Staatsbosbeheer. Ook zijn er natuurlodges en camperplaatsen 
gerealiseerd. De Reeënwissel is in de toekomst 46 weken open, een belangrijke 
seizoen verlenging. 

   
3. Zwem- en speelparadijs Het Bosbad, Vledder 

Bezoekadres: Vledderweg 21, Vledder 
Website: www.bosbadvledder.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Bij Bosbad Vledder komt een speeltuin en een paviljoen waar koffie en thee 
gedronken kan worden en de mogelijkheid voor een eenvoudige lunch. Verder zal de 
entree een facelift krijgen.  
Belangrijk is dat het vooral een vrijwilligersinitiatief vanuit het dorp Vledder is, waar 
veel lijnen samenkomen bij het zwembad. In samenwerking met plaatselijke 
Verenigingen en ondernemers zullen gedurende het hele jaar sportieve en 
recreatieve activiteiten worden georganiseerd. 
 
 

Naar boven 

https://www.provincie.drenthe.nl/@128354/leader-zuidwest
http://www.reeenwissel.nl/
http://www.bosbadvledder.nl/


4. Beleef de koeienstal - De Drentse Koe, Ruinerwold 
Bezoekadres: Wolddijk 23, Ruinerwold 
Telefoon: 06 40418828 
Website: https://drentsekoe.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

In Ruinerwold is de ‘De Drentse Koe’ met nieuwe 
activiteiten begonnen. Er is een indoor 
klimparcours boven de koeien gerealiseerd en een 
overdekt waterplein om op warme dagen lekker af 
te koelen. Buiten wordt een interactief doolhof in 
het maisveld gemaakt. De Drentse Koe wordt door 
deze uitbreidingen een nóg aantrekkelijker 
‘attractiepark’ voor de regio en aanwezige 
recreanten. Dit bedrijf is van een melkveebedrijf 
getransformeerd in een recreatieve dag attractie. 
 
Opmerking: 
Alleen te bezoeken op basis van reservering.  
 

5. Gezondheidspark het Nolderwoud, Zuidwolde 
Bezoekadres: Ommerweg 59, Zuidwolde 
Telefoon: 0528 373882 
Website: www.nolderwoud.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het Nolderwoud in Zuidwolde gaat een groepsaccommodatie realiseren. Dit om ook 
groepen de mogelijkheid te bieden van een meerdaagse kuurbehandeling. Ook komt 
er een trimbaan met buitenfitnessfaciliteiten.  

 
6. Klimavontuur Meppel 

Bezoekadres: Badweg 1, Meppel 
Website: https://badhesselingen.nl/voorzieningen/klimavontuur-meppel  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Bad Hesselingen van Stichting Zwembad Meppel 
heeft een regiofunctie. Met een nieuw 
activiteitenaanbod in de vorm van een klimpark en 
het integreren van de bestaande midgetgolfbaan 
Meppel hebben zij een nieuw concept op de 
sportieve bewegingsmarkt gerealiseerd. 
 
 
 
 
 

Naar boven 

https://drentsekoe.nl/
http://www.nolderwoud.nl/
https://badhesselingen.nl/voorzieningen/klimavontuur-meppel


7. Sterren op de Olde Bargen in Lhee 
Bezoekadres: Oude Hoogeveensewijk 1, Dwingeloo 
Telefoon: 0521 597261 
Website: www.oldebargen.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Toeristen kunnen op deze camping de duisternis gaan beleven in en rond het gebied 
Dwingelderveld door gebruik te maken van de drie ‘sterrenwoningen’ die worden 
gebouwd. Er wordt tevens een jacuzzi met overkapping gerealiseerd. Vanuit de 
jacuzzi kan de sterrenhemel bekeken worden en vanuit de ‘sterrenwoningen’ kan 
met telescopen naar sterren gekeken worden. Verder zal in samenspraak met 
ondernemers uit de buurt arrangementen ontwikkeld worden, die ook in het teken 
van ‘beleef de ruimte’ staan. 

 
8. Entertainment Plaza in Echten 

Bezoekadres: Oshaarsweg 24, Echten 
Telefoon: 0528 251224 
Website: www.westerbergen.nl  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het project ‘Entertainment Plaza Westerbergen’ richt zich op de realisatie van een 
entertainment centrum op het terrein van Vakantiepark Westerbergen in Echten. Het 
entertainment centrum zal met de volgende onderdelen worden opgeleverd: 
bowlingbanen, indoor-speeltuin, innovatief klimpark, grotten-parcours, amfitheater, 
Drentse speelheide en een moderne horecavoorziening. Met de realisatie van het 
project wordt een slechtweervoorziening gerealiseerd welke het gehele jaar door 
gebruikt kan worden. 

 
9. Wiendsels – groepsaccommodatie in Ruinerwold 

Bezoekadres: Koekangerweg 4, Ruinerwold 
Telefoon: 06 11866413 
Website: https://wiendsels.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

In een leegstaande authentieke boerderij in Ruinerwold wordt een 
groepsaccommodatie gerealiseerd. De groepsaccommodatie wordt stijlvol ingericht 
en is te verhuren aan groepen tot 22 personen. Ook worden er glamping units 
gerealiseerd. De units zijn semipermanente, hippe accommodaties, met eigen 
sanitair en geschikt voor 2 tot 4 personen. Hiermee worden de gasten voorzien van 
comfortabele verblijfaccommodaties. Tot slot zal er een bakhuisje gebouwd worden 
waar een originele bruidssuite in komt. 

 
10. Verdieping en Ruimte Camping Noordenveld in Wapse 

Bezoekadres: Smitstede 1, Wapse 
Telefoon: 0521 551502 
Website: www.hetnoorderveld.nl.  

 
Naar boven 
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Wat kun je hier zien of doen? 

Uitbreiding van de camping waarbij ingespeeld wordt op een specifieke doelgroep, 
namelijk de zogeheten ‘ingetogen aqua’ (ontspannen en tot rust komen). De 
uitbreiding voorziet in circa 32 ruime kampeerplaatsen met eigen duurzame sanitaire 
voorzieningen verdeeld over circa 8 sanitair units, parkeerplaatsen voor de bezoekers 
van de camping en de aanleg van een visvijver met natuurlijke oever en boswallen. 
Ook wil de aanvrager de gasten actief betrekken bij de omringende natuur door 
onder andere het aanbieden van een (wild)excursie in een elektrische transsporter en 
andere arrangementen in samenspraak met ondernemers uit de omgeving. 

 
11. Huis van Weldadigheid experience in Frederiksoord 

Bezoekadres: Majoor van Swietenlaan 3, Frederiksoord 
Telefoon: 0521 725980 
Website: www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/frederiksoord.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Een attractieve bezoekersbeleving voor een breed 
publiek en daarmee een vliegwiel zijn voor de 
versterking van de vrijetijdseconomie in het gebied. 
Daartoe is in het hart van Frederiksoord een nieuw 
bezoekerscentrum gerealiseerd rondom een 
aantrekkelijke experience. Bezoekers maken via een 
multimediaal belevingsparcours een tijdreis door in 
de huid van de eerste kolonisten te kruipen en de 
wereld van toen mee te beleven. 

 

12. Boomhut XXL in Zuidwest Drenthe 
Website: www.drenthe.nl/verblijven-overnachten/boomhut-slapen-op-een-
toplocatie.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

In dit project zijn vijf unieke boomhutten ontwikkeld en geëxploiteerd door 
verschillende campings. Voor de gasten is het mogelijk om door het agrarische 
landschap van Zuidwest-Drenthe van hut naar hut te trekken. Het bouwen van de 
boomhutten is in een wedstrijdsetting uitgevoerd en uitgezonden op de tv.  

 
13. Indoor Speelruimte RCN de Noordster in Dwingeloo 

Bezoekadres: De Noordster 105, Dwingeloo 
Telefoon: 085 0400700 
Website: www.rcn.nl/nl/vakantieparken/nederland/drenthe/rcn-de-
noordster?gclid=Cj0KCQjwgJv4BRCrARIsAB17JI5hgwsFTfaRpX92pLiXH-
p7UeW81FCiki6JH5b3ilGRvYh9qao8Kd0aAgGZEALw_wcB  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het realiseren van een indoor speeltuin in het teken van het thema Sterren en 
Duisternis op RCN Vakantiepark de Noordster. De speeltuin wordt ingericht met 
diverse speel- en spelattributen.  
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Kinderen in de leeftijd van 2-17 jaar kunnen hier op een speelse manier de 
gebiedskenmerken van Zuidwest Drenthe beleven. De binnenspeeltuin betekent een 
uitbreiding van het aanbod van de camping met een elk-weer-voorziening. De 
Noordster beoogt hiermee een bredere doelgroep aan te trekken (zowel de eigen 
toeristische gasten op de camping en het vakantiepark, als bezoekers uit de regio). 

 
14. Natuurlijk de Wiltzangh 2.0 in Ruinen 

Bezoekadres: Witteveen 2, Ruinen 
Telefoon: 0522 471227 
Website: www.dewiltzangh-ruinen.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Parallel aan de ontwikkelingen op het Dwingelderveld en het recreatieterrein de 
Wiltzangh met betrekking tot de waterberging en natuurontwikkeling, wil 
vakantiepark de Wiltzangh drie natuurlofts realiseren, waarbij wordt ingezet op 
water/natuur-recreatie. De lofts worden luxe ingericht en voorzien van een hottub. 
Hiernaast wordt er een informatiepunt langs de heide geplaatst met een uitkijkpost.  

 
15. Paviljoen recreatiegebied Nijstad in Hoogeveen 

Bezoekadres: Koedijk 8, Hoogeveen 
Website: www.paviljoennijstad.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

De voormalige zandwinplaats aan de Nijstad ombouwen 
tot een recreatiegebied van de gemeente Hoogeveen. Het 
paviljoen wordt het middelpunt van dit recreatiegebied 
wat verder bestaat uit een mix van dag- en verblijfrecreatie 
en een multifunctioneel activiteitenterrein. 
Het paviljoen is een belangrijke centrumfunctie van het 
totale recreatiegebied en bestaat onder andere uit een 
restaurant, ijssalon, sportbar en een terras aan het water.  

 
 

16. Tralaluna Zuidwest Drenthe experience 
Bezoekadres: De Palts 5, Mantinge 
Telefoon: 0593 552622 
E-mail: info@tralaluna.nl  
Website: www.tralaluna.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Een unieke beleving in Zuidwest Drenthe door de realisatie en verhuur van lokaal 
gemaakte Tiny Houses on Wheels en van oldtimer kampeerbusjes gerestyled in 
thema Zuidwest Drenthe.  
De Tiny Houses on Wheels zijn te huur op verschillende locaties in Zuidwest Drenthe. 
Voor de kampeerbussen worden roadtrips ontwikkeld waarmee bijzondere plekjes in 
Zuidwest Drenthe worden verbonden. Voor beide activiteiten is en wordt 
samenwerking gezocht met andere ondernemers in de regio. 

 Naar boven 
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17. Alle parels van Drenthe onder één dak in Westerbork 
Bezoekadres: Hoofdstraat 7, Westerbork 
Telefoon: 0593 331 238 
Website: www.westerburcht.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het project realiseert ‘vakantiehuisjes’ (familiekamers) in het hotel Abdij de 
Westerburcht, speciaal ingericht op jonge gezinnen. Elke kamer met een eigen Drents 
thema, gekoppeld aan bezienswaardigheden en attracties in de regio voor het hele 
gezin. De kamers worden met elkaar verbonden door het ‘Drenthepad’, een gang 
waar je ‘puur’ Drenthe ervaart. 

 
18. De Stee in Elim 

Website: http://destee.eu/versie_2019.  
 

Wat kun je hier zien of doen? 

Het project ‘De Stee’ realiseert het ontwerpen, maken, verhuren en tentoonstellen 
van een bijzondere verblijfsvoorziening. Geheel geïnspireerd op de typische 
boerderij-ervaring van het Drentse Bartje. De Stee kan in een natuurlijke en luxe 
omgeving worden gehuurd door rust- en cultuurzoekers.  

 
19. De Marke van Ruinen heeft het! in Gijsselte 

Bezoekadres: Gijsselterweg 30, Ruinen 
Telefoon: 088 0444999 
Website: https://www.roompot.nl/vakantieparken/nederland/drenthe/buitenplaats-
de-marke-van-
ruinen/?referer=ggle&utm_campaign=googlemybusiness&utm_medium=organic&ut
m_source=google&utm_term=googlemybusiness.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Bij het vakantiepark wordt een facilitair centrum gebouwd met een 
bezoekerscentrum, receptie, bar en restaurant. Behalve parkgasten is dit vooral 
bedoeld voor dagrecreatie, als vertrekpunt voor een dagtocht of een goed verzorgd 
eindpunt na een dag in het gebied. 
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20. Belevingspark Paasbergen in Dwingeloo 
Bezoekadres: Drift 1, Dwingeloo 
Telefoon: 06 19035207 
Website: www.beleefparkdwingeloo.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het bosbad wordt verbreed naar een belevingspark in de natuur. Het zwembad blijft 
gehandhaafd en er zal vooral een functieverbreding plaatsvinden, met daardoor ook 
een verbreding in het gebruik en een verlenging van het seizoen. Zo komen er 
speelvoorzieningen, die passen in een natuurlijke omgeving, een waterspeelplaats, 
een openluchttheatertje en terras met horecamogelijkheden.  

 
21. Vershuus 2.0 in Ruinen 

Bezoekadres: De Kaamp 5, ruinen 
Website: www.vershuus.nl  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het Vershuus is een initiatief van 3 ondernemers, die in een nieuw pand (valt buiten 
de subsidie) een totaal aanbod van streekproducten bieden. Voor de leveranciers van 
de streekproducten ontstaat een soort hub, waar zij hun streekproducten en 
toeristische diensten kunnen aanbieden. Onderdeel van deze toeristische diensten is 
o.a. een route langs agrarische bedrijven, waarmee de toerist het verhaal van het 
product te horen en te zien krijgt. 

 
22. Camperparc Stee in Lhee 

Bezoekadres: Lhee 78, Dwingeloo 
Telefoon: 0521 597341 
Website: www.steeinlhee.nl.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Een agrarisch bedrijf die omschakelt van melkvee naar recreatie. Er wordt een 
camping gerealiseerd tussen een hotel en de boerderij in een esdorpenlandschap. Er 
is ruimte voor ca 54 campers, waaronder 4 met extra comfort in de sfeer van privé-
sauna en hottub. Er is een e-auto, e-scooter en e-bike beschikbaar om het gebied in 
te trekken. Ze werken samen met andere ondernemers in het gebied in de sfeer van 
arrangementen rondom ‘Beleef de Ruimte’. 

 
23. Villa Blauwhemel in Diever 

Bezoekadres: Hezenes 6, Diever 
Telefoon: 0521 858063 
Website: www.villablauwhemel.nl  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Uitbouw van luxe restaurant naar 4-sterren plus Boutique Hotel door het realiseren 
van 10 thematische hotelkamers. Na 10 jaar leegstand wordt een elegant 
horecabedrijf ontwikkeld met prachtig uitzicht op de Dieverse es. De 3 ondernemers 
werken er zelf en hebben nauwe banden met de lokale ondernemers. 

Naar boven 
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24. Schatkamers in Zuidwest Drenthe 
Websites: https://oermuseum.nl, https://miramar-zeemuseum.nl, www.museums-
vledder.nl/Valse-Kunst.  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Drie musea in Zuidwest Drenthe: Oermuseum Diever, Miramar Vledder en Museum 
van de Valse Kunst in Vledder gaan gezamenlijk de marketing oppakken en 
gezamenlijke activiteiten ontwikkelen om meer bezoekers en een breder publiek aan 
te trekken. Elk museum gaat ook bezig met het versterken van eigen inhoud door het 
maken van een innovatieplan om op deze wijze ‘eigentijds’ door te ontwikkelen. 

 
 

6. Noord Overijssel 
 
 

7. Zuidwest Twente 
 

1. Erve De Pas 
Bezoekadres: Molenweg 2, 7448 RE Haarle  
Telefoonnummer: 0548-852 038 
Website: https://www.herbergdepas.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Bij de entree van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug vind je Erve De Pas, een 
samenwerking tussen zorgboerderij De Schurinkshoeve en Natuurmonumenten. Hier kun je 
in de theeschenkerij een kop thee of een broodje nuttigen. In het nieuwe informatiecentrum 
kun je van alles leren over dit  mooie natuurgebied en op de natuurspeelplaats OERRR kun je 
lekker spelen! 
 

2. Zorgvakanties De Köller 
Bezoekadres: Kerkweg 5, 7626 LP Hertme  
Telefoonnummer: 074 – 26 61 786 
Website: https://www.dekoller.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op camping De Köller hebben Michel en Anne-Marie Lucas twee mooie zorgappartementen 
gerealiseerd zodat mensen die zorg nodig hebben, hier van een mooie vakantie kunnen 
genieten.  

 
3. HouVast Op Pad 

Bezoekadres: buitengebied van Enschede en Hengelo 
Website: https://www.houvastoppad.nl en download daar ook de app! 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Ga op pad en ontdek het buitengebied van Enschede en Hengelo op een andere manier! 
Loop de belevingsroutes en laat je verrassen door verhalen, kunst en natuur.  
 

Naar boven 
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Ga er op uit en loop een Augmented Reality (AR) belevingsroute in de stadsrand en het 
buitengebied van Enschede en Hengelo.  
Je gaat op een andere manier kennis maken met je omgeving. Je zult versteld staan van de 
rijkdom aan verhalen, kunst en wetenswaardigheden die elke route biedt. 

 
4. Kinderboerderij 2.0 

Bezoekadres: Derde Kampsweg 51, 7442 CD Nijverdal (gemeente Hellendoorn) 
E-mail: info@kinderboerderijhellendoorn.nl 
Website: https://www.kinderboerderijhellendoorn.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De kinderboerderij 2.0 is nog in wording maar er is al van alles te zien! Op deze 
kinderboerderij realiseren vele vrijwilligers een duurzame kinderboerderij met niet alleen 
dieren en een moestuin maar ook educatie.  
 

5. Dorpsspookhoes Hertme 
Bezoekadres: Hertmerweg 31, 7626 LV Hertme 
E-mail: info@openluchttheaterhertme.nl  
Website: https://openluchttheaterhertme.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Bij het openluchttheater in Hertme is een vervallen rijksmonument, in de volksmond het 
spookhoes genoemd, met vele vrijwilligers herbouwd. Het krijgt een dorpshuisfunctie, er 
kunnen kleinschalige culturele activiteiten worden georganiseerd en kan worden gebruikt 
voor evenemnten en voorstellingen in het openluchttheater.   
 

6. Informatierustpunt Landgoed Schuilenburg 
Bezoekadres: Schuilenburgerweg 54, 7447 RP Hellendoorn  
Telefoon: 0548 – 68 17 82 
Website: https://schuilenburg.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op Landgoed Schuilenburg kun je van alles doen, je kunt er wat eten of drinken, een bootje 
huren om over de Regge te varen, informatie opdoen over de Regge en de geschiedenis van 
het Landgoed. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd zoals een huifkartocht, 
Klompen Goa Pad, klootschieten en de Schuilenburgse Tuk Tuk Tour.  
 

7. BikePark Salland-Twente 
Bezoekadres: Dorperdijk 7, 7451 MK Holten 
E-mail: info@bikeparkholten.nl 
Website: https://bikeparksallandtwenteteholten.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op het BikePark vind je allerlei technische obstakels in verschillende moeilijkheidsgraden 
voor MTB’ers van alle leeftijden en niveau. Hier kun je kennismaken met de sport, je techniek 
verbeteren of gewoon lekker MTB-fietsen.  

 
8. Trefpunt Espelo 

Bezoekadres: Valeweg 2, 7451 KK Holten 
Website: https://trefpuntespelo.nl/ 
 

Naar boven 
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Wat kun je hier zien of doen? 
Dit nieuwe buurtschapshuis met natuurspeelplaats staat in de buurtschap Espelo. Het is een 
mooie nieuwe ontmoetingsplek voor de buurtschap Espelo, bekijk de Facebookpagina voor 
activiteiten. 

 
9. Informatie- en doecentrum Peeze 

Bezoekadres: Wolbeslanden 5, Bornerbroek 
Telefoonnummer: 06 – 513 705 12 
Website: http://kulturhusbornerbroek.nl/ervepeeze 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Erve Peeze is een informatie- en doecentrum bij natuurgebied De Doorbraak. Het is een mooi 
vertrekpunt voor een wandeling en je kunt er ook goed overleggen of vergaderen.  
 

10. Informatie- en educatief centrum Schaapskudde Haaksbergen 
Bezoekadres: Schapendrift 11, 7481 TK Haaksbergen 
E-mail: mail@schaapskuddehaaksbergen.nl 
Website: http://schaapskuddehaaksbergen.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In dit herbouwde schaapskot is een interactief informatiecentrum te vinden waar je meer te 
weten kunt komen over de schaapskudde, de herder, het Haaksbergerveen en waar je met 
virtual reality het Haaksbergerveen kunt beleven. Om daarna wellicht zelf het veen in te 
gaan! 
 

11. Memory Museum 
Bezoekadres: Grotestraat 13, 7443 BA Nijverdal 
E-mail: info@memorymuseum.nl 
Website: https://memorymuseum.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het vernieuwde Memory Museum vertelt het verhaal van de verwoestende werking van 
oorlog op de maatschappij, de onderdrukking van de vrijheid en de lange schaduwen van de 
Tweede Wereldoorlog. Naast een beleef-museum voor bezoekers van alle leeftijden, biedt 
het museum educatieve programma’s aan voor vele schooltypen in het onderwijs.  
 

12. Reggewinkel Notter en Zuna op Vakantiepark Mölke 
Startpunt: Molendijk 107, 7466 PD Zuna 
Website: https://www.molke.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op Vakantiepark Mölke in Zuna (bij Rijssen) is sinds kort de Reggewinkel geopend waar je 
prachtige streekproducten kunt kopen van producenten uit de omgeving. Je kunt de 
producenten ook bezoeken met een van de green buggy’s. Ook zijn er drie vakantiewoningen 
ingericht met een speciaal thema dat te maken heeft met de omgeving.  
 

13. Smalspoor Beleef- en Kenniscentrum Twente 
Bezoekadres: Markeloseweg 78b, 7461 EE Rijssen 
Telefoonnummer: 06 – 22 022 444 
E-mail: leemspoor@concepts.nl 
Website: https://www.leemspoor.nl 

Naar boven 
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Wat kun je hier zien of doen? 
Aan de voet van de Rijsserberg ligt een traject van een smalspoor waar zo’n 100 jaar geleden 
de steenfabrieken hun grondstof op vervoerden. Bij het vertrekstation kun je wat drinken 
waarna je met de trein door het bos naar Station Koerbelt rijdt. In het nieuwe kenniscentrum 
in wording kun je straks alles leren over smalspoor en de geschiedenis van smalspoor in 
Twente en daarbuiten. Een van de rijtuigen is geschikt voor rolstoelgebruikers.  

 
14. Ontmoetingstuin De Bonte Koe 

Bezoekadres: ’t Dijkhuis, Borne (achter zorginstelling Het Dijkhuis) 
Website: https://www.facebook.com/Dierenpark-De-Bonte-Koe-1871297662974875/ 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In de ontmoetingstuin kun je genieten van het dierenpark, een bijenstal, de Mariakapel en 
een speeltuin. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.  
 

15. Beleeftuin Erve Tankink 
Bezoekadres: Tankinksweg 12, 7495 RL Ambt-Delden 
Telefoonnummer: 0547 -273612 
E-mail: e.ten.duis@agroconnect.nl 
Website: https://ervetankink.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op de Beleef- en Doe Boerderij Erve Tankink wordt een pleisterplaats voor recreanten en 
toeristen. Op het erf kun je straks streekproducten kopen en/of nuttigen en in de beleeftuin 
kun je rondwandelen en meer te weten komen over planten, struiken en (fruit)bomen. 
Verder op het erf kun je kennismaken met het dagelijks leven op de (zorg)boerderij. Het werk 
is nog in uitvoering maar neem vast een kijkje! 
 

16. Eventing Experience Twente 
Bezoekadres: Borkeldweg 1, 7475 RV Markelo 
Telefoonnummer: 0547 – 361 471 
E-mail: info@snorrewind.nl 
Website: https://www.snorrewind.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op manege Snorrewind wordt een voor Nederland uniek terrein ingericht voor eventing en 
cross country. Zo kunnen (jonge) ruiters kennismaken met deze sport en zich erin bekwamen. 
Het project is nog in uitvoering maar wel al te bekijken. 

 
17. Beleef het verhaal van de bevrijder  

Bezoekadres: Eekhoornweg 10, 7451 HR in Holten 
Telefoonnummer: 0548 – 78 91 61 
E-mail: info@canadesebegraafplaatsholten.nl  
Website: www.canadesebegraafplaatsholten.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het vernieuwde Informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats is een multifunctionele 
en multidimensionale belevingsruimte gerealiseerd. De ruimte is zo ingericht dat bezoekers 
in contact komen met en kennis nemen van de beleving en omstandigheden waaronder de 
Canadese bevrijders in hun veldtocht hebben geleefd. Via een keuzemenu kan men een 
soldaat als het ware oproepen die het meest aanspreekt. 
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18. Spoorfietsen in Hengelo – verbinding op het Schaddenspoor 
Bezoekadres: Kuipersdijk 48a, 7552 BJ Hengelo (achter Raab Kärcher) 
Telefoonnummer voor reserveren: 06 – 53 76 31 25  
E-mail: info@railpleasure.nl 
Website: www.spoorfietsen.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Waar vroeger de stoomtreinen van de GOLS en de kolentransporten over 
het schaddenspoor richting Duitsland reden kun je nu zelf spoorfietsen over deze echte 
treinrails. Rij langs overwegen, bruggen en sluis  en proef de sfeer van vroeger.  Maar niet 
alleen het spoor zal je verrassen, ook de unieke omgeving is de moeite meer dan waard! 
 
NB: spoorfietsen mogelijk vanaf 17 juli! 

 
19. Belevend leren over koe, kaas en kringloop 

Bezoekadres: Smalendijk 4, 7466 PM Zuna 
Telefoonnummer: 06 – 13 73 70 94 
E-mail: kaas@zunakaas.nl 
Website: www.zunakaas.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Bij Weidebedrijf Ter Haar wordt een educatiecentrum gerealiseerd over kaasproductie en het 
bedrijf maar ook over kringlooplandbouw. Aan het bedrijf Weivarkens leveren ze de wei die 
overblijft na het maken van kaas. Het educatiecentrum moet nog worden gerealiseerd maar 
ondertussen kun je er een heerlijk stuk Zunakaas en andere streekproducten kopen! 
 

20. Het Veenmuseum 
Bezoekadres: Paterswal 11, 7671 TB Westerhaar-Vriezenveensewijk 
Telefoonnummer: 06 – 12 49 61 80 
Website: www.veenmuseum.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het Veenmuseum, vlak naast natuurgebied Engbertsdijksvenen, is geheel vernieuwd én 
tweetalig. In Nederlands en Twents kun je er leren over de geschiedenis van het leven in het 
veen. Met één van de originele veentreintjes rij je over het terrein en maak je verschillende 
stops om veenhutten te bezichtigen en te horen over hoe er destijds in geleefd werd.  
 
NB: het museum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers maar het terrein en de treintjes zijn 
daarvoor minder geschikt.  

 
 

8. Salland 
 

1. Salland boert en eet bewust 
Bezoekadres: ruim 70 boerderijen in Salland 
Website: www.sallandboerteneetbewust.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Salland Boert en Eet Bewust brengt voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar. 
Je kan boerderijen bezoeken waar van alles te doen is zoals biggen knuffelen, op excursie,  
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rondleiding, gezinsuitje, koe schilderen, boerin helpen en natuurlijk lokale producten kopen. 
https://www.sallandboerteneetbewust.nl/activiteiten/  
https://www.sallandboerteneetbewust.nl/koop-lokaal/ 
 

2. Klooster Nieuw Sion 
Website: www.nieuwsion.nl/ 
Bezoekadres: Vulikerweg 6 Diepenveen 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het is een voormalige abdij (125 jaar) waar stilte een belangrijke rol vervult en waar veel 
vrijwilligers actief zijn. Je kan hier naar toe voor de gastenkamers, de camping, tuin en 
omliggend landgoed en voor activiteiten, zoals een rondleiding, stiltewandeling, Klooster -
Xperience, etc. 
 

3. Infocentrum IJssel Den Nul 
Website: www.infocentrumijssel.nl/index.php/infocentrum 
Bezoekadres: Rijksstraatweg 109 (parkeren halverwege, laatste 100 meter lopend) 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het Infocentrum IJssel Den Nul stromen informatie over natuur, water en cultuurhistorie 
bijeen. Bezoekers kunnen dit ontdekken en beleven door te voelen en laatjes te openen in de 
expositie, onderzoeken en knutselen in het seizoenslab en beleven in het gebied rondom het 
gebouw. Naast horeca (Op Duur) ligt naast het infocentrum een zwemkolk, wat het 
speerpunt ‘beleef de IJssel’ een extra impuls geeft. Deze fantastische locatie langs de IJssel 
ligt bovendien aan de rand van het natuurontwikkelingsgebied de Duursche Waarden. De 
boomgaard van het Infocentrum, waterspeelplaats en drijfbrug sluiten aan op de 
wandelroutes in de waterrijke omgeving van de uiterwaarden langs de IJssel. Gratis entree. 
Je kan lopend of met de fiets gebruik maken van het Kozakkenveer. www.kozakkenveer.nl  
 

4. Mountainbikenetwerk Salland 
Website en bezoekadres (omgeving Deventer):  
www.mtbroutes.nl/overijssel/deventer (korte lus 4 km en lange lus 30 km) 
www.mtbroutes.nl/overijssel/heeten (34 km) 
www.mtbroutes.nl/overijssel/diepenveen (31 km) 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Salland in een walhalla voor de mountainbikeliefhebber. Er ligt een heel netwerk met 
verschillende MTB-routes. Het wordt allemaal georganiseerd en onderhouden met 
vrijwilligers, in samenwerking met grondeigenaren. Ben je op zoek naar een uitdagend 
parcours, dan ben je in Salland aan het juiste adres: voormalig militair oefenterrein, 
landgoederen, uiterwaarden, uitdagende bochtjes, zandbultjes, boomstronken en andere 
natuurlijke obstakels. 

 
5. Museumboerderij de Pothaar  

Website: www.depothaar.nl/ 
Bezoekadres: Pothaarsweg 8 Loo-Bathmen 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op deze prachtige landschappelijk gelegen boerderij zelf heb je niet in de gaten dat je zo 
dicht bij de stad Deventer en de snelweg A1 bent. Er is een terras, je kunt varen met de zomp  
 

Naar boven 

https://www.sallandboerteneetbewust.nl/activiteiten/
https://www.sallandboerteneetbewust.nl/koop-lokaal/
http://www.nieuwsion.nl/
http://www.infocentrumijssel.nl/index.php/infocentrum
http://www.kozakkenveer.nl/
http://www.mtbroutes.nl/overijssel/deventer
http://www.mtbroutes.nl/overijssel/heeten
http://www.mtbroutes.nl/overijssel/diepenveen
http://www.depothaar.nl/


 

 

op de Schipbeek, een bezoek brengen aan het sterrenbos, zwemmen in de open lucht in het 
nabijgelegen zwembad of al wandelend of fietsend genieten van de omgeving. Daarnaast kan 
je logeren in de gastenkamers en het museum op de oude deel bekijken. Bertina Paalman 
vertelt je graag over de geschiedenis van de boerderij en de oude handelsroute tussen 
Duitsland en Deventer. In de Middeleeuwen trokken handelaren met een zomp over de 
Schipbeek en overnachtten op de Pothaar, voordat ze hun handelswaar verkochten op de 
Brink in de Hanzestad Deventer. 

 
6. Energieneutraal zwembad Heeten 

Website: www.zwembadheetenoase.nl/ 
Bezoekadres: Dorpsstraat 1G (achter op het sportpark, volg het pad naar achteren, dan is het 
niet te missen). 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Zwemmen! Dit zwembad is opgericht door inwoners en draait al 50 jaar volledig op 
vrijwilligers en is in 2019 met behulp van Leader sterk verduurzaamd. Het terrein heeft een 
familiebassin van 1,40 m diepte met een 30 meter-glijbaan en een apart gelegen 
kinder/peuterbad. Er is een ruime zonneweide en een toilet/douchevoorziening. Ook is er 
koffie/thee en ijsverkoop. Afhankelijk van de buiten/watertemperatuur is het bad open. Op 
de website vindt je de meest actuele informatie hierover. In verband met corona is losse 
kaartverkoop (nog) niet mogelijk (vooraf online een 10-badenkaart bestellen): kijk op de 
website voor de laatste informatie. 

 
7. Natuurlijk Huus 

Website: www.hetnatuurlijkhuus.nl/ 
Bezoekadres: Hogebroeksweg 25 Raalte (niet navigeren op googlemaps, dan kom je op 
allerlei zandweggetjes uit, kijk even op de website bij ‘contact’ voor de aanwijzingen). 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Natuurlijk Huus is een broedplaats voor natuurlijk bouwen, inrichten, wonen en werken. 
“We, Harrie Kiekebosch en Agnes Heethaar, hebben ons tot doel gesteld te laten zien dat een 
natuurlijke manier van leven heel goed haalbaar is, zonder dat je daar luxe voor hoeft in te 
leveren. Als we iedere keer de meest natuurlijke keus maken, kan de aarde ons met gemak 
aan.” Kijk op de website voor de agenda, excursies, workshops. 
 

Of je bezoekt het ‘Leaderdorp' Luttenberg: kampioen zelf doen! 
 

8. Museum de Laarman 
Website: www.delaarman.nl/ 
Bezoekadres: Butzelaarstraat 60 Luttenberg 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In dit museum kan je zien en ervaren waar ons voedsel vandaan komt. Het laat zien welke 
werktuigen midden vorige eeuw werden gebruikt om het vee te verzorgen en het land te 
bewerken. Daarnaast kijkt De Laarman kijkt ook naar het heden en de toekomst. Je kan hier 
activiteiten en workshops doen rondom voedsel, landbouw, cultuur en landschap.  Het 
museum wordt gerund door ruim 75 vrijwilligers.  
 
 
 

Naar boven 
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9. Beweegroute Luttenberg 
Website: www.dekrachtvansalland.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/luttenberg-in-
beweging 
Startpunt: Museum de Laarman Butzelaarstraat 60 of bij sporthal Heuvelweg 40 Luttenberg 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het bos op de “Luttenberg” heeft een enthousiast groep vrijwilligers een beweegroute 
aangelegd. Langs de wandelroute met beweegtoestellen vind je ook informatie over 
historische karrensporen, waar vroeger boeren, kooplieden en hele legers overheen trokken.  
Als je goed kijkt kan je die ‘middeleeuwse snelweg’ nog steeds zien.  
   

10. Dijkman Klompen Atelier 
Website: https://klompen.nl/ 
Bezoekadres: Lemelerweg 22 Luttenberg 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Klompen maken suf? Echt niet! Treed binnen in de wondere wereld van Dijkman Klompen 
Atelier. Een wereld waarin ambacht, kunst, humor en avontuur samenkomen. Deze jongste 
klompenmaker van Nederland heeft al veel van de wereld gezien, regelmatig wordt hij 
uitgenodigd voor internationale beurzen. 
In Luttenberg heeft hij zijn atelier, je kunt een demonstratie volgen, ook is er een winkel èn 
een klompenmozaïek van de Nachtwacht met 30.000 (!) klompjes. 
 

11. Gemeenschapscentrum Elckerlyc 
Website: https://www.elckerlycluttenberg.nl/ 
Bezoekadres: Butzelaarstraat 22 Luttenberg 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het dorpshart van Luttenberg, naast de kerk en de dorpsweide en tegenover de 
supermarkt ligt gemeenschapshuis Elckerlyc. Het is gebouwd (en intussen compleet 
verbouwd) voor, door en met de hele bevolking van het dorp. Kom een kijkje nemen in dit 
mooie buurthuis, als je toch in de buurt bent.  
 

12. Maria Oord 
Website: http://www.luttenbergwoont.nl/wonen/ 
Bezoekadres: Harmelinkstraat 17 Luttenberg 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
MariaOord is geen toeristische attractie, maar op eigen gelegenheid kan je het wel bekijken 
(voordeur en kapel zijn open). Het is een voormalig woonzorgcentrum dat door de 
zorgorganisatie werd afgestoten. Inwoners hebben daarop het heft in eigen hand genomen 
en deze locatie voor oudere inwoners te behouden, inclusief Mariakapel. Vanaf MariaOord 
loopt een verbindingspad naar gemeenschapscentrum Elckerlyc in het centrum van 
Luttenberg. Je komt dan langs de nieuwe schaapskooi bij de dorpsweide. 
 

13. Sporthal de Achterberg Luttenberg 
Website: www.sporthalluttenberg.nl  
Bezoekadres: Heuvelweg 40 Luttenberg 
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Wat kun je hier zien of doen? 
Sporten. Deze sporthal is gebouwd voor en door Luttenbergers en wordt door vrijwilligers 
gerund. Om de financiering voor de nieuwbouw rond te krijgen is veel geld in het dorp 
‘opgehaald’, onder andere door obligaties.  Er zijn allerlei activiteiten (sport, BSO, ..) en ook is 
dit een startpunt voor de beweegroute over de berg.  
 

14. Slinger van Salland 
Bezoekadres: fietsroutes, totaal 200 kilometer – door heel Salland 
Website: www.slingervansalland.nl. 
  
Wat kan je hier zien of doen? 
Bijna klaar voor lancering (nazomer 2020) is ‘De Slinger van Salland’: een unieke, 
iconische (GPS) fietsroute met 5 etappes (thema-slingers) die slingert door het 
veelzijdige Sallandse landschap. De routes, die het hele jaar rond te fietsen zijn, 
onderscheiden zich vanwege de ontmoeting met Sallandse iconen en geheimen en 
de hartelijke en gastvrije Sallanders. Door deze unieke ervaringen met het echte 
Sallandse leven raakt de fietser #VerslingerdAanSalland. De routes, sluiten aan bij 
verschillende arrangementen in Salland: doen – zien – ontmoeten – overnachten. Die 
arrangementen zijn digitaal boekbaar. Veel ondernemers in Salland zijn betrokken en 
denken mee over de invulling van de 5 Slingers in Salland. 
  

15. Holstuhus – vanHIER en vanDAAR 
Bezoekadres: Jan Schamhartstraat 5 Olst 
Website: uthuus.nl 
  
Wat kun je hier zien of doen? 
Het Holstohus mag je niet overslaan als je in de buurt van Olst bent; en dat is niet 
alleen vanwege de fijne plek in de Eetkamer (https://uthuus.nl/eetkamer/). Met het 
project vanHIER en vanDAAR heeft Olst een sociaal culturele marktplaats in de hal 
van het Holstohus gebouwd. Een plek voor ontmoeting, waar Fairmade artikelen van 
Hier (bijvoorbeeld gemaakt door woon-werkgemeenschap Overkempe) en van Daar 
(uit Derde Wereld landen) worden verkocht. Waar kwetsbare mensen werken in een 
creatieve, hippe en duurzame omgeving en waar startende ondernemers een 
kickstart kunnen krijgen. Een marktplaats waar kennis en deskundigheid breed 
gedeeld worden. Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! 

  

 
 

9. Noordoost Twente 
 

1. Openluchtmuseum Ootmarsum 
Bezoekadres: Commanderieplein 2, Ootmarsum 
Telefoon: 0541 293 099 
Website: https://openluchtmuseumootmarsum.nl/  
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Wat kun je hier zien of doen? 
Terug naar het Twente van vroeger! Het museum vertelt je de verhalen over hoe het 
Twentse leven er ooit uitzag. Een aanrader met kinderen! 

 
2. Rusttheater Steggink 

Bezoekadres: Ootmarsumseweg 320, Reutum 
Telefoon: 0541  670 720   
Website: www.rusttheater.nl/ 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Hier kun je tot rust komen, overnachten in de groepsaccommodatie, vergaderen en 
meedoen aan cursussen zoals meditatie.  
 

3. Landgoed Herinckhave 
Bezoekadres: Herinckhaveweg 4. Fleringen 
Telefoon: 030 2930092 
Website: www.herinckhave.nl/landgoed/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op het landgoed staat het prachtige kasteel Herinckhave. Trek de wandelschoenen 
aan of spring op de fiets en ontdek dit prachtige landgoed. Afsluiten kan met een 
kopje koffie in Fleringen of bij ’t Stift. 
 

4. COSMOS Zonnewacht 
Bezoekadres: Frensdorferweg 22, Lattrop 
Telefoon: 0541 229700 
Website: www.cosmossterrenwacht.nl/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Een sterrenwacht op één van de donkerste plekken van Nederland. Aan de overkant 
zit Erve Bossem, waar je heerlijk kunt eten en letterlijk kunt slapen onder de sterren. 
Samen investeren ze in de zonnewacht.  
 

5. Greune Ster 
Bezoekadres: Plechelmusstraat 14, De Lutte 
Telefoon: 0541 552009 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Een duurzaam, creatief en groen ontmoetingspunt in combinatie met een 
dorpsmoestuin bij het dorpshoes Erve Boerrigter. Perfect start- of eindpunt voor je 
wandeling door natuurgebied het Lutterzand onder genot van een kop koffie.  
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10. Flevoland 
 

1. Slot Roggebot 
Bezoekadres: Vossemeerdijk 6, Dronten 
Website: www.roggebotstaete.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Of je nu op ontdekkingstocht wil met de familie, een inspirerende locatie zoekt voor je bedrijf 
of de rust zoekt als wandelaar. Op Roggebotstaete vind je het allemaal. Een natuurboer 
vertelt je alles over de natuur en de dieren en je eet hier het heerlijkste eten direct van het 
land. Roggebotstaete is een uniek landgoed, kom het beleven! 
 

2. Mountainbikeroutenetwerk Zuid West Flevoland 
Website: www.outdoorparkalmere.nl/mountainbike-huren/ 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het groene buitengebied van Almere is een mountainbikeroutenetwerk ontwikkeld. 
Centrale punten zijn het Stadslandgoed de Kemphaan en de voormalige vuilstort 
Braambergen. Door twee reeds bestaande mountainbikeparkoersen aan elkaar te koppelen 
en de totale route te renoveren is een kwalitatief hoogstaand mountainbikeroutenetwerk 
ontstaan van ruim 60 km dat uniek is in Provincie Flevoland. Je kunt bij het Outdoor Park 
Almere ook een mountainbike en helm huren. 
 

3. Flevowand 
Bezoekadres: Oostvaardersdijk 01-09 Lelystad 
Website: www.batavialand.nl/museum-flevoland/de-flevowand 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Vanaf heden is de Flevowand te bezichtigen in Batavialand. Een uniek handwerk! De 
Flevowand is een kleed van zestig meter met geborduurde historische scènes. Over zestig 
meter ontrolt zich de geschiedenis van de Zuiderzee vanaf de IJstijd tot de 21ste eeuw voor 
de ogen van de kijker. 
 
Veertigduizend zoek-, ontwerp- en borduururen zitten in de Flevowand. Veertien jaar is er 
onafgebroken gewerkt aan de Flevowand door gemiddeld 25 borduursters uit Biddinghuizen. 
 
 

 

11. Achterhoek 
 

1. Stadsboerin Doetinchem (gemeente Doetinchem) 
Bezoekadres: Klootsemastraat 1, Doetinchem 
E-mail: info@stadsboerindoetinchem.nl  
Website: www.stadsboerindoetinchem.nl   
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Stadsboerin Doetinchem is een initiatief van Ellen Willems, dat heeft geleid tot de 
opzet van een Stichting die wordt ondersteund door vrijwilligers.  

Naar boven 
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In 2019 is de stichting op kleine schaal samen met vrijwilligers een stadsboerderij met 
moestuin, bloemenpluktuin, dieren en wijngaard gestart. Zes dagen per week wordt 
hier door vrijwilligers samen gewerkt. Met de oogst wordt ook gekookt door 
vrijwilligers voor de aanschuiftafel. Iedereen kan aanschuiven voor een gezonde en 
goedkope maal- tijd. Groenten kunnen gekocht worden bij de Stadsboerin.  
Toeristisch arrangement ‘Eten bij de boer’ vindt plaats in de zomermaanden.  
 

2. Brouwhoes Bier Experience in Lievelde (gemeente Oost Gelre) 
Bezoekadres: Eimersweg 4, Lievelde 
Telefoon: 0544 371691 
E-mail: info@brouwhoesachterhoek.nl  
Website: www.brouwhoesachterhoek.nl  

 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het Brouwhoes Bier Experience is een interactieve bierbrouwerij waar gasten 
geïnformeerd en geïnspireerd worden over het reilen en zeilen van de bierbrouwerij, 
onder het motto ‘verover je smaak’.  
Openluchtmuseum Erve Kots is een authentieke museum boerderij uit de 19e eeuw, 
gelegen op een prachtige plek op het platteland. Naast de museumboerderij staan 
een Los hoes, een ambachtenstraat, een houtzagerij en een rosoliemolen. Op het erf 
van Erve Kots staat tevens de oudste brouwerij van de Achterhoek, waar sinds eind 
vorige eeuw bier wordt gebrouwen. In 1936 werd de boerderij als museum geopend 
en vanaf 1960 kwam de bijliggende her berg tot bloei. Om meer toeristen en vooral 
ook een jonger publiek te trekken is de oude brouwerij ontwikkeld tot een ‘beer 
experience’, waar je als gast op een zinnenprikkelende wijze wordt meegevoerd in 
het proces van het bierbrouwen. De bier experience bestaat uit een graanveld, een 
vierdimensionaal doolhof, een interactieve spelruimte en de proeverij met het 
brouwmeesterspel. Wie de experience heeft doorlopen wordt gekroond tot brouwer 
van het Brouwhoes. Het bier dat gebrouwen wordt in de brouwerij is samen gesteld 
uit authentieke Achterhoekse ingrediënten.  
 

3. Natuurpark Kronenkamp - Ontmoetings-/Educatiecentrum (gemeente Berkelland) 
Bezoekadres: Kronenkamp 14, Groenlo 
Telefoon: 0545 796540 
E-mail: info@natuurparkkronenkamp.nl  
Website: www.natuurparkkronenkamp.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

In Neede is van de voormalige rioolwaterzuivering een multifunctioneel, 
ontmoetings- en educatief centrum gebouwd, genaamd Natuurpark Kronenkamp. 
Het park is bestemd voor ontmoeten, beleven, sociaal culturele activiteiten, 
exposeren en educatie. Binnen het park vind je een waterzuiveringsmuseum, een 
vleermuizenexpositie en de gistingstanks worden ingericht tot vleermuizenverblijf.  
Daarnaast wordt er een 360 graden theater gemaakt. De locatie is ook bestemd voor 
mensen die (dag) structuur behoeven, voor integratie van statushouders en voor 
opleiding en stages.  

Naar boven 
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Van de LEADER gelden is een multifunctioneel ontmoetings- en educatiecentrum 
gerealiseerd, waar ruimte is voor in en aanloop, sociaal culturele buurt activiteiten, 
natuur/water educatie door informatie, excursies, cursussen, lezingen en de 
permanente vleermuizen expositie ‘Neede Vleermuizen dorp’.  
 

4. Nels Proeftuin in het Keunenhuis (gemeente Winterswijk) 
Bezoekadres: Wooldseweg 127, Winterswijk 
Telefoon: 0543 513133 
E-mail: info@nelschellekens.nl  
Website: www.nelschellekens.nl. 
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Chefkok Nel Schellekens uit Winterswijk startte een gezamenlijk project met de 
stichting Natuurmonu-menten. De monumentale boerderij en Rijksmonument Het 
Keunenhuis is door Natuurmonumenten opgeknapt zodat het behouden blijft en 
dienst kan doen als culinair proeflokaal voor Nel en haar ‘no waste’-kooktechnieken.  
Het Keunenhuis is nu een culinaire proeftuin. Nel Schellekens experimenteert en 
creëert, spijkert koks en consumenten bij, verzorgt workshops, leert scholieren om 
lekkere dingen te maken van producten die over de datum zijn (dat noemt ze ‘gered 
voedsel’) en ontvangt gasten aan haar proeverijtafel. Bovenal kookt ze datgene wat 
ze direct bij de lokale boer haalt. Ze gooit niks weg.  
 

5. Vloermouterij Masterveld (gemeente Winterswijk) 
Bezoekadres: Veldboomweg 11, Winterswijk/Ratum 
Telefoon: 06 57038052 
E-mail: info@vloermouterijmasterveld.nl  
Website: www.vloermouterijmasterveld.nl.   
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Een oude stal is verbouwd tot vloermouterij voor het vermouten van in de streek 
verbouwd graan, waardoor streekbier gemaakt wordt dat van grondstof tot 
eindproduct afkomstig is uit de Achterhoek. Een keten van verschillende partijen, 
zoals akker- bouwers, molenaars, de mouterij, brouwerijen en de lokale horeca is 
hierbij betrokken. Bijkomende voordelen zijn het herstel van de band tussen de 
brouwer en de plaatselijke akkerbouwer en de positieve bijdrage van meer 
graanvelden aan de biodiversiteit van het Waardevol Cultuur Landschap rond 
Winterswijk. 
 

6. Gebiedsapp Winterswijk-Vreden  
Wat kun je hier zien of doen? 

De gebiedsapp Winterswijk-Vreden geeft de bezoeker van het gebied mobiel toegang 
tot uitgebreide, multimediale informatie over interessante locaties in het gebied, 
inclusief routemogelijk heden. De thematische verhaallijnen over natuur, kunst & 
cultuur, erfgoed en landbouw zorgen, met inzet van nieuwe  
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communicatietechnieken, voor een sterkere beleving van het gebied en dragen bij 
aan een grotere waardering. Dit resulteert in langer verblijf, vaker terugkomen en 
vooral ook het doorvertellen binnen de eigen sociale netwerken.  
Ga naar de app-store en download “winvred” 
 

7. Geitenkaasboerderij Brömmels  
 
Bezoekadres: Meerdinkweg 5, Winterswijk Woold 
Telefoon: 0543 564518 
E-mail: info@brommels.nl  
Website: www.brommels.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

De Brömmels is een kleine geitenkaasboerderij in Winterswijk Woold met 80 dieren 
waarvan de melk verwerkt wordt tot geitenkaas. Deze kaas wordt met name 
regionaal bij onder andere horeca en kaaswinkels afgezet. Daarnaast heeft De 
Brömmels een camping en doet aan kennis- overdracht naar de consument.  
Het nieuwe gebouw wordt ‘de kaaskathedraal’ genoemd: door het gebint van het 
gebouw, dat nog ouderwetse pengatverbindingen kent, ziet het er authentiek uit aan 
de binnenkant. De consument wordt betrokken bij het proces van het kaasmaken. Er 
is een kijkruimte bij de tobbe waar de kaas in wordt gemaakt, daarnaast worden er 
workshops ‘zelf kaas maken’ georganiseerd om de kennis en de beleving van de 
kleinschalige landbouw te verbeteren.  

 
 

 

12. Utrecht Oost 
 

1. Waterfort Lunet aan de Snel 
Bezoekadres: Fort Lunet aan de Snel, Lekdijk 56b 3998 NJ Schalkwijk 
Website: www.waterfort.nl  
Facebook: https://www.facebook.com/lunetaandesnel/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Fort met een educatief programma over water(beheer).  
 
Opmerking: 
Het fort is (gedeeltelijk) vrij te bezoeken, voor het educatieve programma moet gereserveerd 
worden. 
 

2. Ambachtshoeve 
Bezoekadres: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, 3831 SE Leusden  
Website: https://ambachtshoeve.nu/activiteiten/  
Facebook: https://www.facebook.com/Ambachtshoevenu/  
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Wat kun je hier zien of doen? 
Ambachtshoeve brengt jong en oud bij elkaar om ambachten te leren, om kennis over 
ambachten te delen en om ook anderen te enthousiasmeren voor ambachten. Of het nu gaat 
om ploegen met een paard, houtbewerken, smeden, kaas maken of het kweken van 
(vergeten) groenten en bloemen. Ook jij kunt dit ontdekken en leren. 
 
Opmerking: kijk op de website welke activiteiten wanneer en waar plaatsvinden. Activiteiten 
kunnen ook op een ander adres plaatsvinden. 
 

3. Natuurlijk heel Leuk  
Bezoekadres: Langbroekseweg 4a, Wijk bij Duurstede  
Telefoonnummer: 06 38 409 675 
Website: http://natuurlijkheelleuk.nl/  
Facebook: https://www.facebook.com/natuurlijkheelleuk/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Op deze locatie wordt een voedselbos ontwikkeld met eetbare tuin. Voor kinderen en 
jongeren worden diverse natuuractiviteiten georganiseerd waarbij buitenspelen, bushcraft 
en natuurbeleving voorop staan. Volwassenen kunnen hier terecht voor individuele 
activiteiten of groepsactiviteiten waarbij de waarde van de natuur centraal staat. 
 
Opmerking: er is niet altijd iemand op de locatie aanwezig. Kijk op de website voor 
activiteiten en mogelijkheid om aan te melden.   

 
4. Moestuin op de Soester Eng 

Bezoekadres: Omgeving van de Molenweg, 3764 TA Soest 
Website: www.engtuin.nl/moestuin  
Facebook: https://www.facebook.com/engtuin/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Soester Eng is een open en opvallend glooiend akkerbouwgebied midden tussen de 
bebouwde omgeving van Soest. Agrariërs en omwonenden hebben het initiatief genomen 
om de Eng gezamenlijk te beheren. Er zijn prachtige bloemenkavels, een zonnebloemlint en 
een moestuin aangelegd. Een kijkje waard!   

 
5. Kersenmuseum 

Bezoekadres: Groenewoudseweg 18 3945 BC Cothen 
Telefoon: 0343-562799 
Website: www.dekersenhut.nl/het-kersenmuseum  
Facebook: https://www.facebook.com/hetkersenmuseum/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het hart van de Kromme Rijnstreek, waar de kersenteelt een belangrijke rol speelt, ligt 
“Het Kersenmuseum". In dit interactieve museum kan je kennismaken met de rijke historie 
van de kersenteelt. Een pronkstuk in dit museum is de afmijnzaal, waar je mee kunt doen aan 
het Veilingspel en zelf kunt ervaren hoe fruit geveild werd (en nog steeds wordt). 
 
Opmerking: 
Kijk voor openingstijden op de website. 
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6. Tuin Brassica  
Bezoekadres: De Griend 3 in Schalkwijk 
Website: http://www.tuin-brassica.nl/  
Facebook: https://www.facebook.com/brassica2019/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Verscholen aan de rand van het dorp Schalkwijk ligt deze ecologische moestuin, fruitgaard, 
voedselbos, bloemen- en kruidentuin, bijenstand en griend. Er is ook een 
streekproductenwinkeltje en terras. 
 
Opmerking: 
Kijk voor openingstijden op de website. 

 
7. De Kromme Rijnder 

Vertrekpunt: Steiger Blauwe Pannen, Wijk bij Duurstede 
Telefoon: 0343-575995 (voor reserveringen) 
Website: http://krommerijnder.nl/  
Facebook: https://www.facebook.com/Krommerijnder/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Krommerijnder is een naar origineel model herbouwde trekschuit die eeuwenlang over de 
Kromme Rijn heeft gevaren. Via een leerproject is het schip herbouwd en wordt nu gebruikt 
voor (minimaal) 2 uur durende vaarten over de rivier de Kromme Rijn, van Wijk bij Duurstede 
naar Cothen en terug.  
 
Opmerking: 
Kijk voor vaartijden op de website. Voor een vaartocht moet gereserveerd worden via de 
VVV in Wijk bij Duurstede, tel: 0343-575995 of email info@vvvkrommerijnstreek.nl  
 

8. Fort Werk aan de Korte Uitweg (WKU) 
Bezoekadres: Lange Uitweg 42A 3999 WL Tull en’t Waal 
Telefoon: 030 634 2199 
Website: https://www.fortwku.nl/  
Facebook: https://www.facebook.com/Fort-WKU-485877334793657/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Fort WKU is een bijzondere ontmoetingsplek. Er is van alles te doen in en om het Fort. Van 
een kopje koffie bij het theehuis tot een ‘groene’ vakantie op het natuurkampeerterrein. Van 
een zakelijke vergadering tot een culinaire workshop. Bij het Fort werken professionals en 
vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een ontwikkeltraject volgen.  
 
Opmerking: 
Kijk voor openingstijden op de website. 
 

9. Klompenpaden in Schalkwijk 
Startpunt: TOP Eiland van Schalkwijk, Provincialeweg 1, 3998 JE Schalkwijk 
Website: https://klompenpaden.nl/klompenpad/lint-en-liniepad/ en 
https://klompenpaden.nl/klompenpad/vuylcoppad/  
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Wat kun je hier zien of doen? 
Klompenpaden zijn wandelroutes door boerenland, over landgoederen en herstelde 
historische paden. Lekker struinen door het weiland, kleine doorsteekjes ontdekken, een kop 
koffie bij een boerenerf. Kijk op de website voor de routekaart of download de 
Klompenpaden-app.  
 
Opmerking: 
In Schalkwijk zijn met behulp van LEADER 
twee Klompenpaden aangelegd, maar er 
zijn er nog veel meer in de provincies 
Utrecht en Gelderland! Kijk op 
www.klompenpaden.nl 

 
10. Toeristisch Overstappunt (TOP) Fort bij 

Vechten 
Bezoekadres: Achterdijk 12 in Bunnik 
Website: 
https://www.opdeheuvelrug.nl/plan-je-
bezoek/praktische-informatie/toeristisch-
overstappunt/1249798983/top-fort-bij-
vechten  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Een TOP, Toeristisch Overstap Punt, is een knooppunt waar diverse fiets- en wandelroutes 
samen komen. Je kunt hier je auto parkeren en er is een horecagelegenheid waar je terecht 
kunt voor een hapje of drankje. Op de TOP-zuil worden, naast fiets- en wandelroutes, ook 
suggesties gedaan voor leuke plekken die je in de omgeving kunt bezoeken.  
 
Opmerking: 
Dit Toeristisch Overstappunt Fort bij Vechten is gerealiseerd mbv LEADER-subsidie. Er zijn 
nog veel meer TOP’s in Oost Utrecht. Kijk voor een overzicht op deze website. 
 

11. Romeinse Wachttoren Castellum Fectio 
Bezoekadres: De wachttoren staat aan de Marsdijk in Bunnik. Kom je met de auto, parkeer 
dan op de parkeerplaats van TOP Fort bij Vechten, Achterdijk 12 in Bunnik 
Website: https://www.romeinen.nl/locatie-overzicht/4200868100/fort-fectio-vechten  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Ten westen van Fort bij Vechten lag het oudste en grootste Romeinse fort in ons land met de 
naam Fectio. Ter hoogte van de Marsdijk kun je een Romeinse wachttoren bewonderen 
(ontwikkeld mbv LEADER). Naast de wachttoren is een waarheidsgetrouwe reconstructie van 
de contouren van het castellum gemaakt. In het fort is een aparte tentoonstelling over de 
Romeinse Limes ingericht.  
 

12. Speelbos Nieuw Wulven 
Bezoekadres: Binnenweg in Houten. Je kunt eventueel ook je auto parkeren bij TOP Fort bij 
Vechten (zie punt 10) en dan te voet of per fiets naar het Speelbos. De ingang is dan: 
Marsdijk in Bunnik 
Website: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kromme-
rijn/bezienswaardigheden/speelbos-nieuw-wulven  
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Wat kun je hier zien of doen? 
Bij Speelbos Nieuw Wulven waan je je in de wereld van de Romeinen en de Hollandse 
Waterlinie. Je kunt hier spelen, ravotten, vliegeren, het speeltoestel beklimmen, 
schommelen in de autobanden of kliederen met water bij de waterpomp. Ook is de omtrek 
te zien van het grote fort dat hier ooit gestaan heeft, net als vele kunstwerken 

 
 

13. Weidse Veenweiden 
 
 

1. Kaasexperience in het Kaaspakhuis in Woerden 
Bezoekadres: Emmakade 6a, 3441 AJ Woerden 
Telefoonnummer: 0348 - 745492 
Website: http://boerenmarktstad.nl/kaaspakhuis/ 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In de Cheese Experience in het  Kaaspakhuis word je rondgeleid door een gids die je 
meeneemt in het verhaal van het moderne kaasmaken. Ook kaasproeverij en workshop 
kaasmaken en andere arrangementen. Graag vooraf reserveren in verband met 
coronamaatregelen.  
 

2. Eetbare en sociale permacultuurtuin Cabauw 
Bezoekadres: Cabauwsekade 13, 3411 EA Lopik 
Telefoonnummer: 06-28259135 
Website: https://www.bothboerenzorg.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het TheeHUIS op deze zorgboerderij kun je even verpozen en genieten van 
streekgerechten, gemaakt met de producten uit de permacultuurtuin die door de 
zorgcliënten op de boerderij wordt bewerkt.  

 
3. Buurderij Van Dam 

Bezoekadres: Burgemeester Padmosweg 169, 3648 BD Wilnis 
Telefoonnummer: 06-390 47 148 
Website:  https://buurderijvandam.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Melkveehouderij, dagbesteding én kinderboerderij waar elkaar ontmoeten centraal staat! 
Buurderij van Dam is een echte ontmoetingsplek waar je welkom bent om een kopje koffie te 
drinken! Kijk voor openingstijden op de website.  
 

4. Bed&Breakfast BoerderijBioBed 
Bezoekadres: Achtersloot 142, IJsselstein 
Telefoonnummer: 030 6882859 

Website:  http://boerderijbiobed.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Oud-Hollandse koeienstal werd op de biologische varkenshouderij van familie De Bruin 
gebruikt als kraambed voor de zeugen.  
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Om aan de nieuwste wetgeving te voldoen is voor deze zeugen een nieuwe stal met uitloop 
gebouwd. In de oude stal zijn drie bed & breakfast appartementen gerealiseerd. Bezoekers 
kunnen een overnachting boeken en zo nog wat langer van de biologische varkens genieten. 
 

5. Landwinkel De Noordwijde 
Bezoekadres: Noordwijdseweg 189, Polstbroek 
Telefoonnummer: 0182 309302 

Website:  www.landwinkelpolsbroek.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Op hun boerderij aan de Noordzijdseweg 189 te Polsbroek worden door familie Van 
Schie zo’n 60 zwartbonte melkkoeien gehouden. Van de melk van deze koeien wordt 
in de kaasmakerij eigenhandig op ambachtelijke wijze de heerlijkste boerenkaas 
gemaakt. Deze echte boerenkaas in zijn vele varianten wordt verkocht in Landwinkel 
De Noordzijde. Maar dat niet alleen – u vindt er een zeer uitgebreid assortiment aan 
ambachtelijk bereide streekproducten van collega-boeren uit heel Nederland. Vele 
soorten jam, honing, stroop, scharrelroom, heerlijk boeren schepijs… te veel om op 
te noemen! Op de boerderij is ook prachtig gelegen picknick plek. 
 

6. Logeerboerderij Apud nos Domi 
Bezoekadres: Noordzijdseweg 163, Polsbroek 
Telefoonnummer: 0182 309937 
E-mail: info@boerderijlogeren.nl  

Website: www.boerderijlogeren.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Uniek gelegen in het hart van de Lopikerwaard, ligt de Rijksmonumentale rietgedekte 
langhuisboerderij gebouwd in het jaar 1643, fraai gesitueerd langs het water buiten 
de dorpskern van Polsbroek. Polsbroek ligt in het Groene Hart van Nederland, tussen 
Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Hier wordt u warm welkom geheten door de 
familie Bogaard. Sinds 2009 zijn op de hooizolder 2 luxe appartementen en 1 hotel 
kamer gebouwd, en waar vroeger de koeien werden gemolken is nog een hotel 
kamer gerealiseerd, dankzij deze verbouwing een unieke plek om te overnachten. 
 

7. Hooiberghutten 

Website:  www.hooiberghutten.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Na een flinke wandeling of fietstocht arriveert u bij de hooiberghut. Aan de 
picknicktafel geniet u nog even van de ondergaande zon en het uitzicht over de 
weilanden. ’s Avonds overheerst de stilte. Een dag in de buitenlucht maakt rozig, dus 
u duikt al vroeg in bed. Wat een heerlijk verblijf op de boerderij! 
Op 15 verschillende locaties staan er hooiberghutten op een kleine boerderijcamping 
of bij de boer op het erf. De comfortabele hutten zijn geschikt voor vier of vijf 
personen. U boekt al een hut vanaf € 45,- per nacht voor vier personen.  
Beleef de sfeer op de boerderij en boek een verblijf in een hooiberghut! 
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8. Eendenkooi “Het Beloken Land” 
Bezoekadres: Blokland 116, Montfoort 
Telefoonnummer: 06 36331301 

Website:  www.hetbelokenland.com  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Bent u op zoek naar een locatie en arrangement voor u feest, verenigingsuitje, 
receptie of vergadering? Dan bent u bij Het Beloken Land aan het juiste adres! Zij 
bieden arrangementen en excursies op maat. Vanaf 1 juli 2020 zijn ze weer open op 
afspraak voor maximaal 30 personen. Ook kunt u hier een boerenlunch gebruiken 
met producten uit het Beloken land en uit de streek. 
 

9. Molencomplex Cabauw 
Bezoekadres: Lopikerweg west 106, Lopik 
Telefoonnummer: 0348 416589 

Website:  www.cabauwsemolen.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

De Middelste Molen van Cabauw, ofwel de Cabauwse Molen zorgde voor droge 
voeten en vooral droge koeienpoten in de ‘Heerlykheyd van Loopick’. Meer dan 
vijfhonderd jaar lang: tussen 1454 en 
1972. Nu geniet je er van de 
spannende verhalen van het 
molenaarsbestaan. Het hele complex 
van de Cabauwse Molen bestaat uit de 
molen met daarachter het zomerhuis, 
de noodbemalingsinstallatie, het 
bakstenen gemaalgebouw en de 
vooraan gelegen machinistenwoning 
die in de jaren 1950 werd gebouwd. De 
machinistenwoning is te huur als 
vakantiewoning, via Buitenleven 
vakanties. 
 

10. Ooievaarsbuitenstation Zegveld 
Bezoekadres: Dorpsstraat 2 Zegveld 
E-mail: info@ooievaarszegveld.nl  

Website: www.ooievaarszegveld.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Het ooievaarsbuitenstation in Zegveld wordt door enthousiaste vrijwilligers sinds 
1980 beheerd. Vanaf die datum is in dit prachtige dorp in het Groene Hart een 
indrukwekkend ooievaarsdorp ontstaan. 
Op het terrein van het ooievaarsbuitenstation is een permanente expositie over de 
vogels uit de omgeving van Zegveld tentoongesteld. Daarnaast is er een 
picknickvoorziening en toilet aanwezig. Het terrein is vanaf ‘s morgens 10 uur tot de 
voedertijd van de Ooievaars (ongeveer een uur voor zonsondergang) geopend. 
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11. Streekmarkt Woerden 
Bezoekadres: Kerkplein, Woerden 

Website:  www.streekmarkt-woerden.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Iedere zaterdag kunt u van 9.00 tot 17.00 uur terecht voor al uw dagelijkse 
boodschappen op Streekmarkt Woerden op het Kerkplein, in het centrum van 
Woerden. U vindt er heerlijke producten zoals verschillende soorten kaas, groenten 
en fruit, brood, vlees, ijs en zuivel, bloemen en planten, en gezelligheid. Blijf gerust 
een kopje koffie drinken, een broodje of andere lekkernij eten. Ondertussen 
vermaken uw kinderen zich met het aaien en knuffelen van kleine dieren op de 
minikinderboerderij. 
 

12. Kanoroutes Groene Hart 
Startpunt: De Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik 
Telefoon: 06 401200 
Website: www.deboerinn.nl/activiteit/kanovaren.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Boerderij de Boerinn is het startpunt voor verschillende kanoroutes, variërend van 
1,5 tot 3 uur. (3 uur varen is €15,- per persoon). Onderweg zijn er genoeg mooie 
plekken om even aan te leggen. Verhuur ma t/m vr tussen 9:00 uur en 17:00 uur en 
za t/m zo tussen 12:00 uur en 17:00 uur. Reserveren svp via info@deboerinn.nl.  
 

13. Landschapssafari’s: speuren naar sporen 
Telefoon: 0348 472548 
E-mail: secretaris@struinenenvorsen.nl  
Website: www.struinenenvorsen.nl/projecten/landschapsafari.   
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Ga op ontdekkingstocht door dit mooie deel van het Groene Hart. Binnenkort worden 
er weer verschillende safari’s georganiseerd, ieder met een eigen thema.  
 

14. Groene Hart Camping en Groepsaccommodatie 
Bezoekadres: Oostzijde 119, De Hoef 
Telefoon: 0297 282256 
E-mail: info@groenehartcamping.nl  
Website: www.groenehartcamping.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Midden in het Groene Hart heeft familie De Jong in 2008 het varkensbedrijf 
uitgebreid met een boerencamping met twaalf kampeerplaatsen en drie 
hooiberghutten. Om de overnachtingsmogelijkheden verder uit te breiden wil de 
familie één van de varkensschuren verbouwen tot een luxe groepsaccommodatie 
met een multifunctionele ruimte. De groepsaccommodatie wordt rolstoel 
toegankelijk en geschikt voor groepen tot 32 personen. 
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15. Buitenplaats De Blauwe Meije 
Bezoekadres: Meij 300, Zegveld 
Telefoon: 06 20825662 
Website: http://deblauwemeije.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

De Blauwe Meije bevindt zich precies op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. Al 10 
jaar biedt Rebecca de Boer hier verschillende activiteiten aan. Je kunt er overnachten 
op de prachtige Bed&Breakfast etage, een fluiterboot, kano of e-chopper huren 
eventueel in combinatie met een picknickmand of genieten van de wisselende kunst 
exposities in de galerie en beeldentuin.  
 

16. Groene Hart Logies 
Website: www.groenehartlogies.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

Verspreid door het hele Groene Hart vind je 29 logies op landelijke locaties voor rust 
en ontspanning. De prachtig ingerichte appartementen zijn voorzien van alle luxe en 
gemakken. Geniet tijdens uw welverdiende vakantie van een nostalgische 
vakantieboerderij of een monumentale boerderij midden in het Hollandse 
polderlandschap. Beleef een zonsopgang met koeien en ga fietsen langs de schapen 
in de ochtendnevel. 
 

17. Stoomgemaal Kamerik-Teylingens 
Bezoekadres: Mijzijde 1, Kamerik 
E-mail: info@stoomgemaalteylingens.nl  
Website: www.stoomgemaalteylingens.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 

In 1871 was het gemaal Teylingens één van de eerste stoomgemalen rondom 
Woerden die het werk van de molens overnam. Na de renovatie van het gebouw in 
2004 wordt nu met dit project de stoommachine gerestaureerd en een stoomketel 
geïnstalleerd zodat het gemaal weer draaiend te zien zal zijn. Om het rijksmonument 
voor schoolklassen en recreanten toegankelijk te maken wordt een bezoekersdeel 
ingericht. Ook worden er rondleidingen gegeven en maandelijks ‘maaldagen’ 
georganiseerd. 
 
Opmerking: 
Alleen op zaterdagochtend te bezoeken. Voor groepen is het mogelijk op afspraak op 
andere tijden het gemaal te bezoeken. Op verzoek kan er gezorgd worden voor 
catering. 
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14. Kop van Noord-Holland 
 

1. Het Zijper Museum, Schagerbrug 
Bezoekadres: Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug 
Telefoon: 0224 574 114 (alleen tijdens openingsuren) 
E-mail: info@zijpermuseum.nl 
Website: www.zijpermuseum.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het Zijper Museum is in december 2018 heropend. In het nieuwe onderkomen in 
Schagerbrug is jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van een modern 
toekomstbestendig museum over de rijke geschiedenis van de Zijpe.  
 
Opmerking: 
Het museum is voorlopig alleen op zondagen en maandagen open. Reserveren is niet nodig. 
 

2. Natuurkampeerterrein Het Bos Roept! Slootdorp 
Bezoekadres: Den Oeverseweg 12, 1774 NB Slootdorp 
Telefoon: +31 (0)6-42708416 
E-mail: info@hetbosroept.nl  
Website: www.hetbosroept.nl/nl/home  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De camping van Gidus Hopmans en Sasja Wiegersma 
ligt in het grote, zeer gevarieerde Robbenoordbos, 
dichtbij het eiland Wieringen en het wad. 100 jaar 
geleden zwommen hier vissen. Nu ziet u er egels, 
konijnen, vossen, uilen, buizerds en reeën. 
 

3. Stelling Den Helder 
De stelling Den Helder omvat een zestal forten uit de Napoleontisch tijd die deels te 
bezoeken zijn. 
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Wat kun je hier zien of doen? 
Fort Kijkduin is het bekendste fort uit de Stelling Den Helder. Het fort is van oorsprong 
een landfort. Het moest Den Helder verdedigen tegen vijanden die over de zanddijk Den 
Helder wilden binnen vallen. Het fort ligt op het kijkduin, toentertijd een van de hoogste 
duinen en een baken voor de scheepvaart. Om het fort te kunnen bouwen werd een gat in 
het duin gegraven door 3600 Spaanse krijgsgevangen, die Napoleon bij zijn bezoek in 1811 
aan Den Helder en Texel meegenomen had. Tevens moesten Noord-Hollandse 
ambachtslieden verplicht meebouwen aan het fort. Het fort heeft een museum en een 
Noordzeeaquarium. Het is elke dag geopend van 10:00 tot 17:00 uur 
 
Bezoekadres: Admiraal VerHuellplein 1, 1789AX Huisduinen 
Telefoon: 0223 61 23 66 
Email: info@fortkijkduin.nl  
Website: https://stellingdenhelder.nl/locaties/fort-kijkduin.  
 
Fort Kijkduin is het bekendste fort uit de Stelling Den Helder. Het fort is van oorsprong 
een landfort. Het moest Den Helder verdedigen tegen vijanden die over de zanddijk Den 
Helder wilden binnen vallen. Het fort ligt op het Kijkduin, toentertijd een van de hoogste 
duinen en een baken voor de scheepvaart. Om het fort te kunnen bouwen werd een gat in 
het duin gegraven door 3600 Spaanse krijgsgevangen, die Napoleon bij zijn bezoek in 1811 
aan Den Helder en Texel meegenomen had. Tevens moesten Noord-Hollandse 
ambachtslieden verplicht meebouwen aan het fort. Het fort heeft een museum en een 
Noordzeeaquarium. Het is elke dag geopend van 10:00 tot 17:00 uur 
 
Sinds 2015 is het mogelijk om te overnachten in de fortwachterswoning op het Fort 
Kijkduin. Achter de dikke muren van het tamboer van het fort waan je je een echte 
fortwachter. ’s Nachts kun je de zee horen en de wind huilt soms rondom het huisje. Een 
unieke ervaring! https://stellingdenhelder.nl/locaties/fortwachterswoning.  
Te boeken via booking.com (Fortwachterswoning Huisduinen) 
 
Op loopafstand van Fort Kijkduin ligt het Atlantikwall-centrum. Den Helder maakte deel uit 
van de Atlantikwall, die door de Duitse bezetter gebouwd werd in de Tweede Wereldoorlog. 
Deze meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie liep van Noorwegen tot Spanje . In de 
restanten van een indrukwekkend gebouw uit deze periode is het Atlantikwall Centrum 
gevestigd. Alle dagen geopend van 12-17 uur 
 
Bezoekadres: R.W. van de Wintstraat 41, 1789 BB Huisduinen 
Telefoon: 0223 219999 
Email: info@atlantikwallcentrum.nl  
Website: https://atlantikwallcentrum.nl.  
 
Fort Westoever is gebouwd rond 1825 om het net 
aangelegde Noord-Hollands kanaal te 
verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. 
In 1954 is het fort overgenomen 
door de Koninklijke Marine. Zij bouwden in het fort een 
noodstroomdieselcentrale. In 1992 
is fort Westoever overgedragen aan gemeente Den Helder en in beheer bij de Stichting 
Stelling Den Helder.  
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Op het fort wordt door zorgbedrijf de Groene Stek een stadstuin beheerd. In de bomvrije 
kazerne bevinden zich: 
- Biercafe en Stadsbrouwerij Helderse Jongens 
Adres: Westoever 1, 1785 PB Den Helder. Woe-zo vanaf 11 uur, Telefoon: 0223 697842 
biercafe@heldersejongens.nl.  
Rondleidingen in de brouwerij op za en zo om 13 en 15 uur Er is ook gebotteld bier 
verkrijgbaar om mee te nemen en in het café kun je een broodje of een uitgebreide malatijd 
gebruiken. Wel eerst reserveren: https://heldersejongens.nl/biercafe.  
- Escaperoom Danger No Voltage! 
Website: www.escaperoomdh.nl/reserveren. E-mail: contact@escaperoomdh.nl, telefoon: 
+31 6 21 14 59 50. Telefonisch beschikbaar van 10:00 tot 19:00 op +31 6 21 14 59 50. 
 

4. Vlindertuin Vlindorado 
Bezoekadres: Smeetsweg 12, 1738 DK Waarland (tussen Alkmaar en Schagen) 
Telefoon: 0226 - 422 358 
E-mail: info@vlindorado.nl 
Website: www.vlindorado.nl  
 
Vlindertuin Vlindorado is één van de grootste vlindertuinen van Europa. De vlinders, vogels 
en exotische bloemen en planten geven je een idee van de kleurrijke wereld van het tropisch 
regenwoud. Vlindertuin Vlindorado is leuk en leerzaam voor jong en oud, bij mooi en slecht 
weer. Geopend maandag tot en met zaterdag van 10-17, zondag van 11-17 
 

5. Museum Eenigenburg 
Bezoekadres: Kerkweg 5, 1744 JD Eenigenburg 
Website: https://eenigenburg.nl/museum  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het oude terpdorpje Eenigenburg aan de Westfriese 
Omringdijk heeft ca 170 inwoners, een kerkje en een eigen 
museum! Het is onderdeel van de gemeente Schagen. Het 
museum Eenigenburg biedt de tentoonstelling Het 
Tijdskompas Eenigenburg, de interessante geschiedenis van 
de grote oversteek van de familie Eenigenburg naar de 
Verenigde Staten en het daglonershuisje van Van 
Schoneveld. Het museum is vanaf mei tot en met 
september elke zondag open van 12.00-17.00 uur. 
 

6. Novalishoeve 
Bezoekadres: Hoornderweg 46, 1797 RA Den Hoorn 
Telefoon: 0222 - 31 94 82 
E-mail: info@novalishoeve.nl  
Website: www.novalishoeve.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Novalishoeve is een gemengd biologisch (dynamisch) boerenbedrijf op Texel. Op zo’n 40 ha 
landbouwgrond telen zij vele gewassen. Er lopen ook melkkoeien, schapen, varkens en 
kippen. Het land en de dieren geven natuurlijke ingrediënten; ze vormen de basis voor 
ambachtelijke producten. Alles wordt in de productieruimte vervaardigd, waar vakmanschap 
hoogtij viert. Het resultaat – van kaas tot brood en ijs – verkopen zij in hun winkel. 

Naar boven 

mailto:biercafe@heldersejongens.nl
https://heldersejongens.nl/biercafe
http://www.escaperoomdh.nl/reserveren
mailto:contact@escaperoomdh.nl
mailto:info@vlindorado.nl
http://www.vlindorado.nl/
https://eenigenburg.nl/museum
mailto:info@novalishoeve.nl
http://www.novalishoeve.nl/


 

 

De deuren staan wagenwijd open voor bezoekers. Texelaar en toerist zijn van harte welkom 
om een kijkje te nemen. Trotse medewerkers vertellen graag over het werk en leven op 
Novalishoeve. Novalishoeve is tevens een zorgboerderij op Texel en biedt professionele zorg 
en werkplekken aan jong volwassenen met een psychiatrische zorgvraag en/of een licht 
verstandelijke beperking.  
Winkel en café zijn geopend, activiteiten zoals de speurtochten en het koeien melken zijn 
helaas voorlopig afgelast in verband met de coronamaatregelen.  
Geopend maandag tot zaterdag van 9-17 uur 
 

7. Toeristische Parel Hoge Berg Texel 
Bezoekadres: Pontweg 77, 1791 LA DEN BURG - Texel 
Telefoon: 06 4492 60 46 
Email: info@schapenboerderijtexel.nl  
Website: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/hoge-berg.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Hoge Berg op Texel is een restant van een gletsjer uit de IJstijd. Het gebied loopt van het 
oosten van Texel tot Den Hoorn, waarvan de Hoge Berg het hoogste gedeelte vormt. Het 
hoogste punt 15 meter + NAP geeft een uitgestrekt uitzicht over het gebied. Landschappelijk 
is de Hoge Berg een van de ‘pareltjes’ van Texel en het gehele Waddengebied. Hier is sprake 
van een zeer karakteristiek, bijna on-Nederlands, glooiend landschap tegen een decor van 
schapen, tuinwallen, kolken en schapenboeten. Het gebied is deels natuurgebied en wordt 
beheerd door Natuurmonumenten. 
Het project ‘Toeristische parel Hoge Berg’ voorziet in versterking van de beleefbaarheid, 
door te investeren in educatie, informatie, toeristische arrangementen, cultuurhistorische 
elementen en in (agro)toeristische voorzieningen, bijvoorbeeld de schapenboerderij van de 
Familie Witte. Deze heeft een rijke geschiedenis. Het vierkant van de stolp dateert uit 1700 
en werd gemaakt van scheepsmasten van vergane VOC-schepen. Eeuwenlang hielden de 
eigenaars er schapen en maakten ze kaas en melk en werd ook de wol verkocht om in het 
levensonderhoud te voorzien. Tegenwoordig worden er geen schapen meer gemolken, maar 
de oude melkinstallaties zijn nog steeds te bezichtigen. Op de bezoekboerderij kunnen 
lammetjes geknuffeld worden en komen bezoekers in de praktijk meer te weten over de 
schapenhouderij en het boerenleven: je krijgt een kijkje in de keuken van een echte 
schapenboer. Er is ook een boerderijwinkel, picknickplaatsen, een speeltuin en het recent 
geopende Panorama Hoge Berg. 
Alle dagen geopend van 9.30 – 16.30 (let op: honden niet toegestaan) 
Voor bezoek reserveren via de website www.schapenboerderijtexel.nl/nl/reserveren.  
 
Als je dan toch op Texel bent, neem dan een kijkje in natuurgebied Waalenburg, ook van 
Natuurmonumenten. Hier bouwt Natuurmonumenten (onder andere met LEADER-subsidie) 
Natuurcentrum De Marel: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/texel ,  
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/waalenburg/nieuws/updatenatuurcentrum-
de-marel-texel.  
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15. Polders met Waarden 
 

1. Schaapskooi Ottoland 
Bezoekadres: A89, 2975 BD  OTTOLAND 
Telefoonnummer: 0184 – 642293 of Mobiel : 06 - 51786764 
Website: www.schaapskooiottoland.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In de winter is de Schaapskooi in gebruik voor de schapen, met als hoogtepunten in het 
voorjaar de lammetjesdagen. In de zomer kun je in de Schaapskooi en in de theetuin gezellig 
een kopje koffie, thee met taart komen nuttigen. In de winkel zijn streekproducten o.a. 
schapenvlees en souvenirs verkrijgbaar en in de Bed en Breakfast kun een nachtje (of langer) 
komen slapen. Gedurende zomer zijn er diverse activiteiten en exposities in de Kooi. 
 

2. Groepsaccommodatie, golfbaan en streekbistro De Maria Johanna Hoeve 
Bezoekadres: Nieuwendijk 20 - 4225 PE Noordeloos 
Telefoonnummer:  0183-58 9524 

Website: www.mariajohannahoeve.nl/ 
 

Wat kun je hier zien of doen? 
De accommodatie beschikt over 12 kamers en 32 bedden. Eén van de tweepersoons kamers 
is geschikt voor minder valide gasten. De sfeervol ingerichte kamers zijn voorzien van een 
douche en toilet. Een prima basis van waaruit je als groep de regio kunt verkennen. 
In de streekbistro worden streekproducten geserveerd en ter ontspanning kun je een balletje 
slaan op de golfbaan. Voor deze 9 holes golfbaan is geen baanpermissie noodzakelijk. Deze 
baan is geschikt voor recreanten, voor bijv, een familie-  of een bedrijfsuitje. Maar ook 
beginnende en ervaren golfers kunnen er terecht.  
 

3. Rolstoeltoegankelijke vakantiewoningen Fruitbedrijf Stek 
Bezoekadres: Tiendweg 2, 4247 EV Kedichem 
Telefoon: 0183 56 14 43 of mobiel: 06 51 87 53 73 
Website: B&B en vakantiewoningen via diverse boekingssite te boeken: 

www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/kedichem/b-b-fruitbedrijf-stek/6803/ 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De slaapkamers zijn ruim en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De grote slaapkamer is 
onderdeel van het vaste tillift-systeem. Hier heeft U ook de beschikking over twee elektrische 
hoog/laag bedden. Tevens beschikking over een anti-decubitus matras. 
 

4. Korenmolen De Liefde 
Bezoekadres: Nieuwe Veer 42, 2959 AK  STREEFKERK 
Telefoonnummer: 0184 681178 
E-mail: info@dedyck.nl  
Website: www.simav.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Gerestaureerde Molen, op afspraak te bezoeken. Ligt langs verschillende fietsroutes 
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5. Planetenwandeling Wijngaarden/Papendrecht 
Bezoekadres: Matenaweg 1, Papendrecht 

Website: www.verenigingchristiaanhuygens.nl/mobiel/ 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
In het Alblasserbos in Wijngaarden/Papendrecht heeft de vereniging voor weer- en 
sterrenkunde Adriaan Huygens een wandelpad heeft aangelegd, waarlangs kunstwerken van 
de planeten zijn geplaatst. Deze kunstwerken zijn in omvang en afstand tot elkaar op schaal 
van het planetenstelsel geplaatst.  
 
 

 

16. Holland Rijnland 
 

1. De Groene Bollenschuur 
Bezoekadres: Leidsestraat 152, Hillegom 
Telefoonnummer: 06 53447870 
Website: https://degroenebollenschuur.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Verbouwde houten bollenschuur met 5 Bed&Breakfast kamers op 3 kilometer van het 
Noordzeestrand. 
 

2. Hihahut 
Website: https://hihahut.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Hihahutten zijn unieke trekkershutten voor maximaal twee personen op bijzondere locaties 
in het landelijk gebied. Je kunt er alleen te voet, per fiets of per kano komen. 
 
Opmerking: niet geschikt voor minder validen. 
 

3. GreenFloat 
Bezoekadres: Rijneveld 153, Boskoop 
Website: www.proeftuinvanholland.nl/greenfloat 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
GreenFloat is een unieke verblijfsaccommodatie op het water, gelegen in een prachtige 
omgeving op de Proeftuin van Holland in Boskoop. Geniet van een heerlijk verblijf in een 
groene omgeving, midden in het Groene Hart tussen de grote steden in de Randstad. 
 
Opmerking: boekingen lopen via de website natuurhuisje.nl: 
www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/52604.  

 
4. De Dyck, restaurant en evenementenlocatie 

Bezoekadres: Woudsedijk-Zuid 43, Woubrugge 
Telefoonnummer: 0172 500590 
E-mail: info@dedyck.nl  
Website: www.dedyck.nl  
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Wat kun je hier zien of doen? 
De Dyck is een akkerbouwbedrijf met restaurant. Met producten van het eigen land en van 
boeren uit de omgeving wordt hier op topniveau gekookt. Er is sinds kort ook een winkel.  
 

5. De Vosseburch 
Bezoekadres: Langeraarsweg 160a, Langeraar 
Telefoonnummer: 06 12564268 
E-mail: vosseburch@planet.nl  
Website: www.vosseburch.com  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Vosseburch is een melkveehouderij en kaasmakerij gelegen midden in het lintdorp 
Langeraar. Kom kijken hoe hier de echte Goudse Boerenkaas wordt gemaakt. Verder is er een 
grote manage en zijn er vijf appartementen.  
 

6. Kievit stadstuinderij (op afspraak) 
Bezoekadres: Walstropad 1, Katwijk  
E-mail: info@kievitamins.nl  
Website: https://kievitamines.nl/blog    
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Kievit tuinbouw is een 2 hectare grote, biologische tuinderij, gelegen midden in Katwijk aan 
Zee. Op afspraak kan je het bedrijf bezoeken en krijg je uitleg van de altijd enthousiaste 
eigenaar Sebastiaan Bos. Meehelpen met onkruid wieden mag altijd ook. 
 

7. Buitenplaats Molenwei 
Bezoekadres: Stompwijkseweg 27, Leidschendam 
Telefoonnummer: 06 23540047 
E-mail: contact@buitenplaatsmolenwei.nl  
Website: www.campinglandstad.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Buitenplaats Molenwei is een voormalig melkveebedrijf. Sinds deze zomer kun je hier 
kamperen op de nieuwe glamping Camping Landstad. In de zomerperiode wordt er voor de 
kids van 8 tot 17 jaar  Zomerkamp De Pleck georganiseerd. 

 
8. Boomkwekerij & Buitenplaats:  

Bezoekadres: Dijkgraafweg 14,  Hazerswoude-Dorp 
Telefoonnummer: 06 23896274 
E-mail: info@boomkwekerijenbuitenplaats.nl  
Website: www.boomkwekerijenbuitenplaats.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Biologische bomen- en plantenkwekerij met kunst en belevingstuin. Eigenaresse Joke Laurier 
verzorgt in deze mooie setting ook cursussen yoga en mindfulness. Om de ervaring helemaal 
compleet te maken, zijn er ook nog twee Bed&Breakfast kamers. 
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9. Biologische boerderij Buitenverwachting 
Bezoekadres: Vlietkade 2, Hoogmade 
Telefoonnummer: 071 5018248 
E-mail: info@boerderijbuitenverwachting.nl  
Website: http://boerderijbuitenverwachting.nl  
Wat kun je hier zien of doen? 
Op de boerderij is ook een winkel met streekproducten en eigen gebakken taarten. Tijdens 
de openingstijden van de winkel is ook de boerderij te bezoeken. Boer Corneel van Rijn is 
altijd bereid om tekst en uitleg te geven. 
 
Opmerking: de winkel is alleen op zaterdag van 11 tot 17 uur open. Verder op afspraak. 
 

10. Kaasmuseum De Kaagse Boer 
Bezoekadres: Julianalaan 29, Kaag 
Telefoonnummer: 06 26714210 
E-mail: info@kaagseboer.nl  
Website: www.kaagseboer.nl/kaasmuseum  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Ontdek de geschiedenis van de Boeren Leidse Kaas en wat dit streekproduct zo bijzonder 
maakt.  
Op de speciale kinderverdieping leren kinderen spelenderwijs hoe kaas gemaakt wordt. 
Boerderij De Kaagse Boer heeft verder een boerderijwinkel en een Bed&Breakfast.  
 
Opmerking: 
Het Kaageiland is vanaf Buitenkaag met de auto per pont te bereiken. Er is op het eiland 
beperkt parkeergelegenheid. 
 

11. Natuurbelevingstuin De Bult 
Bezoekadres: Regenboogweg 100, Nieuwe Wetering 
E-mail: info@debult.com.  
Website: https://www.debult.com  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Bult is een vrij toegankelijke natuurbelevingstuin met speelplaats voor de kinderen, een 
pluktuin en prachtige vergezichten. De tuin is opgezet en wordt onderhouden voor 
vrijwilligers van de Dorpsraad Nieuwe Wetering. 
 

12. Polderpad 
Startpunt: Geerweg 7, Zoeterwoude 
Website: http://degroeneontmoeting.nl/polderpad 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het Polderpad is een avontuurlijke wandelroute van 3 tot 5 kilometer met verschillende 
belevingspunten. Je maakt aan den lijve kennis met de ontstaansgeschiedenis van deze oude 
polder. Langs de route zijn levensgrote wilgenkunstwerken te bewonderen.  
 
Opmerking: 
Het Polderpad is vrij te bezoeken. Routekaarten kosten € 2 en zijn te koop in het restaurant 
van biologische bezoekboerderij ’t Geertje, tevens startpunt van de route. 
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13. Stichting De Zevensprong 
Bezoekadres: Noordenseweg 23, Nieuwkoop 
Telefoonnummer: 0346 478 995 
E-mail: info@zevensprongnieuwkoop.nl  
Website: www.zevensprongnieuwkoop.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De stichting heeft de voormalige boerderij in de loop der jaren helemaal opgeknapt. In de 
verschillende gebouwen zijn diverse streekmusea en kunstenaars gevestigd. Ook is er een 
VVV kantoor. U kunt een wandeling maken door het aangrenzende natuurgebied Ruygeborg, 
waarna u bij La Cena terecht kunt voor koffie, lunch of diner. 
 

14. Wandelen langs de Romeinse Limes 
Website:  
www.simpsite.nl/upload/75/338/Home/Flyer_LangsdeLimes_etappes_ZuidHolland_SCHEP.p
df  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De Limes vormde de grens van het Romeinse Rijk. De Neder-Germaanse Limes loopt dwars 
door het gebied Holland Rijnland, van Katwijk aan Zee tot Bodegraven.  
Er zijn 8 wandelroutes van ieder 5 – 10 kilometer uitgezet langs deze route. Via de link kan 
een pdf met een kaart worden gedownload. De pdf bevat ook instructies voor het 
downloaden van de bijbehorende (gratis) app. 
 
Opmerking: langs de routes bevinden zich verschillende stopplaatsen, waar men wandelaars 
graag ontvangt. 

 
15. Sapor Limitis 

Telefoonnummer: 06 41273440 
E-mail: info@dehistorischekeuken.nl  
Website: www.dehistorischekeuken.nl.  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Claudia Vandepoel is een culinair deskundige op het gebied van de Romeinse en andere 
historische keukens. Ze geeft op afspraak kooklessen en workshops. Ook heeft ze een 
prachtig boek uitgebracht, Sapor Limitis, met Romeinse recepten op basis van lokale 
producten uit onze streek. 
 

16. De Vrouwgeestmolen Groene Hart Logies 
Bezoekadres: Heimansbuurt 1, Alphen aan den Rijn 
Telefoonnummer: 0172 785291 
E-mail: info@logerenbijdemolen.nl  
Website: www.logerenbijdemolen.nl 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Hans Vrolijk is de 6e generatie Vrolijk die dienst doet als molenaar van de Vrouwgeestmolen, 
een watermolen uit 1797. Direct naast de molen bevindt zich een pittoresk vakantiehuisje 
dat geschikt is voor maximaal 8 personen. Hollandser kan het niet. 
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17. Brasserie Meelfabriek Zijlstroom 
Bezoekadres: Zijldijk 28, Leiderdorp 
Telefoonnummer: 071 5425580 
E-mail: info@zijlstroom.nl  
Website: www.zijlstroom.nl  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
De voormalige meelfabriek is ruim 15 jaar geleden helemaal opgeknapt en verbouwd tot een 
prachtig restaurant, waar je volop kunt genieten van alles wat de streek aan producten te 
bieden heeft.  

 
 

17. Midden en Noord Zeeland 
 

1. Wandelnetwerk Tholen  
Website: https://landschapsbeheerzeeland.nl/werkzaamheden/wandelnetwerk-
tholen-fase-2  

 
2. Mountainbikenetwerk Noord-Beveland 

Website:  https://www.mtbnetwerknoordbeveland.nl  
 
3. Streekmuseum de Meestoof  

Website: www.demeestoof.nl  
 
4. Fruitteeltmuseum Kapelle  

Website: www.fruitteeltmuseum.nl/index.html  
 
5. Landschapspark Borsele  

Website: https://landschapsparkborsele.nl  
 
6. Biocirculair recreëren  

Website: www.pzc.nl/schouwen-duiveland/nescio-en-martin-bouwden-een-
superleuk-tiny-house-van-natuurlijke-en-afgedankte-plaatselijke-
materialen~acfadaaa , www.heteilandhuis.nl  

 
 

18. Zeeuws-Vlaanderen 
 

1. Voedselbos Graauw  
Website: https://voedselbrongraauw.nl 

 
2. Versterk de Vesting  

Website: https://netwerkplatteland.nl/versterk-de-vesting-leader-zeeuws-
vlaanderen-0 

 

19. Grenscorridor N69 
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20. Zuid-Limburg 
 

1. Ut Bakkes 
Bezoekadres: Leutherhoekweg 20 6171 RW Stein      
Telefoonnummer: 0620560965 
Website: https://utbakkesmaasband.nl/  
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Bij Ut Bakkes kunt je genieten van het prachtige Zuid-Limburgse landschap in de Maasvallei 
onder het genot van een lekker kopje koffie en zelfgebakken échte Limburgse vlaai. Ut 
Bakkes is een gezellige huiskamer en terras waar je gevoel voor nostalgie word geprikkeld. 
Prachtige wandel en fietsmogelijkheden midden in het Grensmaasgebied waar 
natuurontwikkeling, grindwinning en hoogwaterbescherming samen zijn gekomen. Let wel 
nu aangepaste openingstijden. Alleen vrijdag zaterdag en zondag open.  
 

2. Gedeelde Weelde 
Bezoekadres: Petrus Regoutplein 2  6211 XX Maastricht  
Telefoonnummer:  31 (0) 43 737 0119 
Website: https://gedeeldeweelde.nl/ 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Gedeelde Weelde is een winkel in hartje Maastricht in het Eiffelgebouw (voormalig Spfinx-
fabriek) voor je dagelijkse boodschappen. De winkel is volledig coöperatief georganiseerd. 
 De coöperatie heeft als doel het leveren van producten en verlenen van diensten aan leden 
en niet-leden vanuit haar uitgangspunten earth care, people care en fair share (zorg voor de 
aarde, zorg voor elkaar en eerlijk delen). 

 
3. Museum het Ursulinenconvent  

Bezoekadres: Breusterstraat 27, 6245EH, Eijsden 
Telefoonnummer: 31(0) 43 737 0202 
E-mail: info@dedyck.nl  
Website: http://www.ursulinenconvent.com 
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Museum het Ursulinenconvent is gevestigd in een uit de negentiende eeuw daterend 
Ursulinenklooster met een kapel met prachtige gebrandschilderde ramen. In het 
Familiemuseum kunt u op velerlei manieren kennis maken met de geschiedenis van de mens 
in zijn familieverband: vanaf de eerste mens tot het heden. Bezoekers komen van alles te 
weten over familiegeschiedenis, stamboomonderzoek, familiecultuur en familietradities! 
Het Museum is iedere dag geopend.  
Als onderdeel is sinds kort in het museum het Culinair Historisch Centrum voor Zuid-Limburg 
gevestigd met ondermeer een brouwerij en kaasmakerij. Deze bevinden zich samen met het 
bijbehorende proeflokaal in de gewelfde kelder onder de kloosterkapel .  
In de brouwerij Breuster Brouwers worden kleine hoeveelheden bier op traditionele wijze 
gebrouwen; Verder maakt men kaas met melk afkomstig van een gecertificeerde Biologische 
Zuid-Limburgse boeren. Bezoek aan de brouwerij en kaasmakerij is alleen op afspraak 
mogelijk en kun je vooraf reserveren. 
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4. Op safari in het land van kalk  
Bezoekadres: Zie website voor verschillende startplaatsen  
Website: https://www.landvankalk.com/safari    
 
Wat kun je hier zien of doen? 
Het land van Kalk is het gebied van de Kunradersteen. Een van Zuid-Limburgs mooiste 
natuurgebieden en net even buiten het veel drukker bezochte Heuvelland dus nog relatief 
onontdekt. Kijk op de website voor de vele mogelijkheden in dit gebied met de  e-bike 
safari’s als gloednieuwe ‘Leader’-loot aan de boom.  
Wie kan je het Land van Kalk beter laten zien dan één van de lokale rangers? Ga met een e-
bike of te voet mee op safari in ons prachtige gebied. Er is een safari voor alle smaken en 
leeftijden! Kijk op de website voor de mogelijkheden en reserveringsmogelijkheden.   
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