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De Grebbelinie heeft een rijke 
geschiedenis met haar actieve 

rol in de landsverdediging, 
waarbij de linie onder water 
werd gezet om de vijand te 

weren. Oude sluisjes, betonnen 
kazematten, tankversperringen 
en Duitse bunkers zorgen voor 
een ontmoeting met meer dan 
twee eeuwen landsverdediging. 

Trek je wandelschoenen aan 
of stap op de fiets en ontdek de 
sporen die verscholen liggen in 

dit prachtige landschap!

Duik in het verh� l 
van de Grebbelinie
EEN WATERLINIE WAAR GESCHIEDENIS IS GESCHREVEN

VOORJAAR IN DE REGIO UTRECHT

EROPUIT MET KIDS!

WOERDEN: 
Ga de strijd aan met jouw vriendjes in een stal vol 
megagrote spellen. Van footpool tot mega sjoelen. 
Leef je uit met de XXL-spellen bij Boerderij 
De Boerinn en win groots! beleefwoerden.com

INHOUD

COLOFON Rechten : Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. Zowel BDUmedia als 
de deelnemende toeristische organisaties zijn niet 
aansprakelijk voor inhoudelijk onjuiste informatie 
in deze krant.

Verspreiding : De Recreatiekrant regio 
Utrecht wordt door de deelnemende 
toeristische organisaties verspreid. 
Bij vragen hierover kunt u het beste 
contact opnemen met de dichtstbijzijnde 
deelnemende toeristische organisatie.

Oplage : 30.000 exemplaren
Vormgeving : E*D.SGN, www.e-ster.biz
Foto cover : Grebbelinie, Fort aan de Buursteeg
Druk : BDUmedia, www.bdu.nl

AMERSFOORT:
Onvergetelijke kinderactiviteiten in Amersfoort. 
Bekijk de leukste tips voor kinderactiviteiten tijdens de 
weekenden en schoolvakanties en beleef bijzondere 
momenten met het gezin. amersfoortmetkids.nl

GOOI & VECHT: 
Ontdek iedere woensdag t/m zondag één van de oudste 
kastelen aan de Vecht, Slot Zuylen. Voor de allerkleinste 
bezoekers (3+) is er een speciale speurtocht naar 
verklede muisjes. Iets oudere kinderen (7+) kunnen 
vragen beantwoorden en letters verzamelen. Alles 
gevonden? Lever de speurtocht in voor een klein 
presentje!  visitgooivecht.nl/slotzuylen

IJSSELSTEIN:
Het Rondje Speuren door het mooie IJsselstein is een 
leuke manier om samen wat meer te ontdekken van 
de stad. Je ziet unieke plekjes, leert meer over de 
geschiedenis en je kunt onderweg spelen bij Speeltuin 
Kloosterplantsoen. Na afloop eet je een lekker ijsje bij 
Kaatje & Co of Luigi’s IJssalon. inijsselstein.nl

KROMME RIJNSTREEK:
Het Waterliniemuseum in Bunnik is leuk en leerzaam! 
Bekijk de Romeinententoonstelling, maak een 
virtuele parachutesprong, versla de vijand door het 
land onder water te zetten, loop het Bunkerpad of de 
familiespeurtocht en bezoek de Kinder-Doe-Expo 
De Waanzinnige Boomhut editie: Ruimtereis.
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda

NIEUWEGEIN: 
Kom je ook lekker met je vriendjes een hut bouwen van 
pallets? Elke woensdag- en zaterdagmiddag kan er van 
hartenlust getimmerd en gezaagd worden. Even geen zin 
in bouwen? Kom dan spelen in de speeltuin. bouwgein.nl

TUSSEN LEK & LINGE: 
Roef is niet zomaar een hond. Hij is de hond van Hendrik 
van Brederode en woonde in Kasteel Batestein in Vianen. 
Tijdens een van hun reizen is 
Roef zijn baasje kwijtgeraakt. Help Roef het kasteel 
te vinden. En ontvang een cadeautje!  
bezoeklekenlinge.nl/familiespeurtochtvianen

UTRECHT: 
Op diverse zondagen kun je een kinderrondleiding maken 
in de Domtoren in Utrecht. Ontdek samen met onze gids 
alle mooie en bijzondere plekken in de Domtoren, klim 
495 treden omhoog en geniet van een prachtig uitzicht 
over Utrecht. domtoren.nl  

UTRECHTSE HEUVELRUG: 
Kidscross is een bikepark gelegen in het groene 
Scherpenzeel. Een plek vol hindernissen en 
belevenissen. Het draait om enthousiasme, om grenzen 
verleggen. Waar een wi(e)l is, is een weg. Ben je klaar 
voor de start? opdeheuvelrug.nl

De lente is begonnen! Dat betekent bloeiende bloemen, veel jong leven in de weides, eindelijk weer eropuit en heerlijk in het zonnetje neerploffen op een terras. 
In april en mei is er veel te beleven in de regio Utrecht. Ontdek de leukste voorjaarsevenementen, fiets de mooiste routes door de regio en bekijk de leukste tips 
voor kids. Een dagje regen? Check de tips voor uitjes die je met minder goed weer kunt doen. 

De Recreatiekrant regio Utrecht is een initiatief van onderstaande samenwerkende toeristische organisaties in de provincie Utrecht:
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ONTDEK DE NIEUWE WEEKENDTOCHTEN 
LANGS DE WATERLINIES

De routes, van 1OO tot 125 kilometer, zijn af te leggen in een (lang) weekend, maar 
doordeweeks mag natuurlijk ook. Ze lopen langs fi etsknooppunten en zijn daardoor 
makkelijk te volgen. Stap op de fi ets en duik in het unieke verhaal van de Romeinse limes, 
de Oude Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Hollandse Waterlinies (Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam samen) in Utrecht regio.

FIETS LANGS SCHITTERENDE NATUUR, DOMPEL JE ONDER IN 2OOO JAAR MILITAIRE 
GESCHIEDENIS, ONTDEK DE SPANNENDE VERHALEN ACHTER DE 
VERDEDIGINGSWERKEN EN GENIET ONDERWEG VAN EEN LEKKER FORTBIERTJE.
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Een fl inke tijdreis: vanuit de Domstad 
starten met een duik in de Romeinse tijd en 
vervolgens langs stoere forten, charmante 
dorpen en vestingsteden, en door oude 
poldergebieden. 

WEEKENDTOCHT 3 
UTRECHTS WERELDERFGOED 124 KM

Langs talloze robuuste forten, Naarden 
Vesting, Muiderslot en door bijzonder 
waterrijk landschap: van het IJmeer, de 
Loosdrechtse plassen tot aan rivier de Vecht.  

WEEKENDTOCHT 1 
HOLLANDSE WATERLINIES 1O2 KM

Door bossen, over rivierdijken en langs 
verdedigingswerken met zowel herinnerin-
gen aan de Romeinen als de Nederlanders, 
voor wie het water een grote rol speelde 
bij de verdediging.

WEEKENDTOCHT 2 
LIMES EN LINIES 125 KM

MET ROUTES 
& KAARTEN  

WATERLINIES WEEKENDTOCHTEN.NL

WATERLINIES 
WEEKENDTOCHTEN
FIETS LANGS DE MOOISTE VERDEDIGINGSWERKEN IN UTRECHT

�MET ROUTES 
& KAARTEN  

WATERLINIES WEEKENDTOCHTEN.NL

WATERLINIES 
WEEKENDTOCHTENWEEKENDTOCHTEN
FIETS LANGS DE MOOISTE VERDEDIGINGSWERKEN IN UTRECHT

�

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WATERLINIES WEEKENDTOCHTEN.NL

De routes zijn  tot stand gekomen in samenwerking tussen provincie     Utrecht, Visit Utrecht Region en Routebureau Utrecht.De routes zijn  tot stand gekomen in samenwerking tussen provincie     Utrecht, Visit Utrecht Region en Routebureau Utrecht.De routes zijn  tot stand gekomen in samenwerking tussen provincie     Utrecht, Visit Utrecht Region en Routebureau Utrecht.De routes zijn  tot stand gekomen in samenwerking tussen provincie     Utrecht, Visit Utrecht Region en Routebureau Utrecht.

DE GEZELLIGSTE 
PICKNICK VAN 

SCHERPENZEEL 
Op zaterdag 27 augustus 2022 mogen we 
(eindelijk) weer! Van 14:00 tot 18:00 uur 
toveren we park Huize Scherpenzeel om 
tot de leuke, lekkere en vooral lokale 
picknick. Er staan kramen vol met 
lekkernijen van lokale ondernemers. Van 
coole smoothies tot zwijn aan het spit. 

Leuk, lekker en lokaal: dat is waar 
PicknickValley voor staat. Inmiddels kunnen 
we wel spreken van een traditie met de 
6eeditie die er aan zit te komen. Want met 
het bekende spreekwoord: ʻwat van ver komt 
is lekkerʼ zijn wij het niet eens. PicknickValley 
is een particulier initiatief dat graag laat 
zien wat er lokaal allemaal kan! De meeste 
deelnemers aan PicknickValley zijn dorps- 
en streekgenoten, die laten zien wat voor 
lekkers zij in het huis hebben. En dat is zeer 
gevarieerd: van pokebowls tot borrelplankjes 
en van burgers tot biertjes. We gaan voor 
lokaal en zoveel mogelijk biologisch. 

Voor dorpsgenoten is het een fi jn 
samenkomen met vrienden en oude 
bekenden zo aan het einde van de vakantie. 
En kom je hier niet ʻuit het dorpʼ? Dan 
ben je natuurlijk ook van harte welkom! 
Van jong tot oud is er vanalles te doen. 
Naast heerlijk eten en drinken wordt ook 
gezorgd voor gezellige muziek en leuke 
randactiviteiten. En terwijl jij lekker op je 
kleedje zit, voetballen de kids op het veldje 
of worden ze prachtig geschminkt. Een 
stukje Vondelpark in Scherpenzeel. 

Wil je langskomen? Heel gezellig! 
Aanmelden is niet nodig, maar mag wel via 
onze Facebook-pagina. De entree is gratis en 
op onze website houden we je graag op de 
hoogte van de laatste informatie. Parkeren 
kan, maar ook met de fi ets is het park super 
te bereiken. Er is een toilet aanwezig. Neem 
zelf een groot kleed en eventueel bestek 
mee en het feest kan beginnen!

DE GEZELLIGSTE 
PICKNICK VAN 

SCHERPENZEEL 

WE ZIEN JE GRAAG OP 27 AUGUSTUS IN HET PARK! 

Kijk voor alle informatie op www.picknickvalley.nl 
of stuur ons een e-mail info@picknickvalley.nl 

Recreatie en Natuur zijn beiden bronnen van 
ontspanning, plezier, speelse educatie en creativiteit. 
Samen vormen zij vaak een prachtige combinatie, 
die elkaar versterken.
Het safarischip De Blauwe Bever vaart van april t/m oktober over de 
Nederrijn en Lek. Onderweg heeft u vanaf het hoge overdekte bovendek een 
goed uitzicht op de prachtige oevers en steden, die we passeren.

Het schip vaart langs unieke natuurgebieden, waarover de gids aan boord 
van alles weet te vertellen. Onze vaarten richten zich op alles wat op de rivier, 
de oevers en het landschap eromheen te zien en te ervaren is.

Er is een gids aan boord, die uitleg geeft over de rivier en waarmee een 
wandelsafari in prachtige oevergebieden gemaakt kan worden. Vanaf het 
water ziet het landschap er heel anders uit dan vanaf het land. De vaarten 
duren ongeveer twee en een half uur en beginnen en eindigen altijd op 
dezelfde locatie. Tijdens het vaarseizoen worden verschillende riviertochten 
aangeboden.

Recreatie en Natuur, een prachtige combinatie

Vaar mee en geniet van al het moois  
dat ons rivierengebied heeft te bieden.

Voor meer informatie over ons, ons schip en het vaarprogramma 2022:  
zie onze website www.deblauwebever.nl



FIETSEN IN DE REGIO
VIER DE LENTE!
Hoera, het is lente en dat gaan we vieren! De zon laat 
zich meer zien, heerlijke bloemengeuren vullen de 
lucht en de natuur krijgt meer kleur. Kortom, na een 
lange winterslaap kunnen we weer naar buiten en volop 
genieten van al het moois dat de provincie Utrecht te 
bieden heeft. 

FIETSEN, WANDELEN EN VAREN 
IN DE PROVINCIE UTRECHT
Dankzij een uitgebreid fietsnetwerk, wandelnetwerken 
en een sloepennetwerk kun je in de provincie Utrecht alle 
kanten op. Toeristisch Overstappunten (TOP’s) maken dat 
je gemakkelijk je route kunt starten, maar ook gewoon 
vanuit huis kun je een fiets- of wandeltocht maken. 

MEIMAAND FIETSMAAND!

VOLG DE FIETSKNOOPPUNTEN
Utrecht is bij uitstek een provincie voor de fietsliefhebber. 
Omdat de provincie zo compact is, biedt elke fietstocht veel 
variatie. In de gehele provincie ligt een fietsknooppuntensysteem 
dat eenvoudig te volgen is. Je fietst van knooppunt naar 
knooppunt, te herkennen aan de groen-witte borden met cijfers. 
Pijlen wijzen de weg naar het volgende knooppunt. Liever langer 
of korter fietsen? Met de fietsknooppunten kun je makkelijk je 
route aanpassen. Kijk op routesinutrecht.nl/fietsen voor meer 
informatie en leuke routetips.

Street art fietsroute Nieuwegein – 14 km 
Startlocatie: Diligencedrift 1, Nieuwegein. 
innieuwegein.nl/street-art-route-nieuwegein

Ontdek bijzondere street art in Utrecht – 15 km 
Startlocatie: muurschildering Kalymnosdreef 
(Kalymnosdreef, Utrecht). 
ontdek-utrecht.nl/streetartroute  

Mondriaan 150 fietsroute – 20 km 
Startlocatie: Mondriaanhuis  (Kortegracht 11, Amersfoort) 
tijdvooramersfoort.nl/mondriaanfietsroute

Amersfoortse bike bierroute – 21 km 
Startlocatie: De Drie Ringen (Kleine Spui 18). 
tijdvooramersfoort.nl/biertour

Romeinse Limes etappe 1B: 
Woerden Kunstroute – 26 km. 
Startlocatie: Station Woerden (Stationsplein-Noord 6, 
Woerden). beleefwoerden.com

Fietsroute Breukelen-Brooklyn 375 jaar – 28 km 
Startlocatie: Brugstraat, 3621 AG Breukelen. 
routesingooivecht.nl/route/breukelen-brooklyn-
375-jaar  
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De maand mei staat in het teken van fietsen. Stap op 
de pedalen en ontdek de omgeving. We inspireren je 
graag met mooie fietsroutes in de regio.

UTRECHT
BUCKETLIST LENTE

Om de lente te vieren is op routesinutrecht.nl
een bucketlist samengesteld die je de lente 
nog meer laat beleven. Van lammetjes aaien tot 
terrasje pakken of tuinen kijken, het kan met 
deze lenteroutes. Dus stap op de fiets of trek je 
wandelschoenen aan en vier de lente!

VAREN VIA HET SLOEPENNETWERK
In het westen van Utrecht ligt een uitgebreid 
sloepennetwerk. Dit maakt het mogelijk om prachtige 
routes te varen. Geen boot? Geen nood. Bij verschillende 
bootverhuurbedrijven huur je eenvoudig een mooie 
sloep. De vaarknooppunten in het sloepennetwerk zijn 
te herkennen aan blauw-witte borden met twee cijfers. 
TIP: houd rekening met wachttijden bij sluizen, bruggen 
en aanlegplaatsen. Dat maakt dat een route langer kan 
duren dan voorzien.
Kijk voor mooie vaarroutes en de vaarplanner op 
routesinutrecht.nl/varen.

VERSCHILLENDE WANDELNETWERKEN
Wat voor wandelaar je ook bent, in de provincie Utrecht 
kun je terecht. In een groot deel van de provincie vind
je wandelroutenetwerken op basis van knooppunten. 
Je herkent het netwerk aan de oranje schildjes met 
blauwe cijfers en pijlen. Je kunt een route eenvoudig 
volgen door van knooppunt naar knooppunt te wandelen. 
Pijlen wijzen de weg. Op de Utrechtse Heuvelrug ligt het 
‘Lustwarande netwerk’ waarbij je vooraf ontwikkelde 
wandelroutes kunt volgen via gekleurde bewegwijzering. 
Elke wandel-route heeft zijn eigen kleur en de route is 
éénzijdig bewegwijzerd. 
Kijk op routesinutrecht.nl/wandelen voor meer 
informatie en leuke routetips.

Fiets en ontdek de ‘nieuwe stad met rijke 
historie’ – 32 km. Start over de Dafne Schippersbrug 
bij fietsknooppunt 19 Groenedijk Utrecht. 
ontdek-leidscherijn.nl/nieuwe-stad-rijke-historie

In de voetsporen van Keizer Wilhelm II – 33,3 km 
Startlocatie: TOP Huis Doorn 
(Langbroekerweg 10, Doorn) 
fietsen.opdeheuvelrug.nl

Bloesem Fietsroute – 35 km 
Startlocatie: TOP Stadshaven Wijk bij Duurstede 
(Havenweg, Wijk bij Duurstede).
 vvvkrommerijnstreek.nl/routes

Oude Hollandse Waterlinie fietsroute: 
Vestingsteden en forten - 42 km
Startlocatie: TOP Leerdam (Lingedijk 8, Leerdam)
bezoeklekenlinge.nl/ohwfietsroute

Waterrijk Leidsche Rijn, IJsselstein – 50 km 
Startlocatie: TOP Marnemoende 
(Noord IJsseldijk 107b, IJsselstein). 
routesinutrecht.nl/waterrijk-leidscherijn-ijsselstein

Fietsen langs de historische Grebbelinie – 59,5 km 
Startlocatie: TOP Fort aan de Buursteeg 
(Buursteeg 2, Renswoude) 
fietsen.opdeheuvelrug.nl
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Lunch
Borrel
Diner

KonneKt is gevestigd in 
Hotel Kontakt der Kontinenten

Amersfoortsestraat 20,
Soesterberg

Direct reserveren

ZAND
VERHALEN

E L B U R G

EEN OASE VAN 
FANTASIE EN ZINGEVING

Een unieke belevenis 
voor het hele gezin, 
geschikt voor jong 
en oud.

Zandverhalen is het grootste 
overdekte zandproject ter wereld. De 
beste zandartiesten uit de hele wereld 
hebben veertien maanden gewerkt 
om vele Bijbelverhalen op magnifieke 
wijze uit te beelden in zand. Maar liefst 
4000m³ zand uit het Markermeer is 
gebruikt voor ruim 300 prachtige 
sculpturen. 
Bezoekers worden meegenomen op 
een bijzondere reis van Adam en Eva in 
het paradijs, naar Mozes op de berg tot 
het Nieuwe Testament. Machtige farao’s 
en levensechte olifanten imponeren 
zoals euwenoude olijfbomen, wuivende 
palmen. Prachtige voorwerpen als oude 
botters, metershoge sluisdeuren en 
originele deuren uit het Midden-
Oosten verbinden heden en verleden  
met elkaar. 
Dagelijks geopend 
van 10 tot 18 uur
7 dagen per week

WWW.ZANDVERHALEN.NL
J.P. Broekhovenstraat 9
8081 HB Elburg
T. +31 (0)525 745 970

G R O O T S T E
O V E R D E K T E
E X P O S I T I E
TER WERELD

CULTURELECITYTRIP.NL

CULTUUR  
ZIE JE!ZIE JE!
BELEEF CULTUUR MET 

AL JE ZINTUIGEN

MAAK EEN CULTURELE CITYTRIP  

IN REGIO UTRECHT TIPS  
AGENDA

INFO



Oosterbeek

Doorwerth

Wolfheze

Zondag 24 april  | Zomervogels
Een theatraal concert met sax, viool & cello rondom het thema 
vogels en natuur, met merendeels eigen muziek, geïnspireerd 
door de natuur en de vogels.  
Prijs: € 17,50 | tuinvriend € 12,50
 
Zondag 1 mei  | Les Trois Muses 
Een enthousiast, romantisch ensemble waarin de combinatie 
van een prachtige sopraan, sonore fluit en de warme klank 
van de harp je diep in het hart raken. 
Prijs: € 17,50 | tuinvriend € 12,50
 
Zondag 8 mei  | Moederdag & Woolf
Drie stemmen, drie persoonlijkheden, drie verhalen. 
Woolf is een klinkende harmonie van drie singer-songwriters: 
echo’s van Crosby, Stills & Nash met de pit van The Supremes! 
Prijs: € 17,50 | tuinvriend € 12,50

Zondag 15 mei  | Boanna Boyne
Deze band speelt Ierse folkmuziek, experimenteert met 
meerstemmige zang en verschillende instrumenten: 
klarinet, harp, bouzouki, percussie, zang, whistle en viool. 
Prijs: € 15,- | tuinvriend € 10,- 

Zaterdag 22 mei  | Het Gelders Ensemble | Groene Serie | Phion
Met twee violen en een bas worden diverse muziekstijlen gebracht: 
van klassiek tot tango, klezmer en pop. Zijn spelen muziek van Corelli, 
Haydn, Dvorak, Shastokovitch, tango’s, klezmer en jazz
Prijs: € 19,50 | tuinvriend € 15,00  

Zondag 29 mei  | Loek van den Berg Quintet.  
Lyrical jazz and heavy grooves!  Landschappen en invloeden 
van andere muzikale culturen zijn de inspiratie.  
Prijs: € 17,50 | tuinvriend € 12,50 

Zondag 5 juni 1e Pinksterdag:
Ensemble Rei | Groene Serie | Phion
Dit internationale ensemble met altviool, viool en contrabas brengt 
een afwisselend programma. Klassiek versus modern wordt gebracht 
in een intieme sfeer.  
Prijs: € 19,50 | tuinvriend € 15,- 

Zondag 12 juni | Tip Jar 
Deze Folk- en Americanaband zoekt de grenzen op van de 
countrymuziek en het singer-songwriter-genre, waardoor hun 
optreden een afwisselende luistertrip wordt.   
Prijs: € 17,50 | tuinvriend € 12,50 
 
Zondag 19 juni | Marieke Koopman
Jazz zoals jazz bedoeld is! Marieke Koopman en haar trio nemen 
jullie mee op een muzikale reis langs alle grote componisten uit de 
Swing periode. 
Prijs: € 17,50 | tuinvriend € 12,50 
 
Zondag 26 juni | Jewish Jazz
Een concert met een verhaal. Van Oost-Europese klezmer tot 
verboden samenwerkingen in clubs in Harlem en van Hollywood 
musicals tot Noord-Afrikaanse invloeden van de Israëlische Mizrahi 
Joden van vandaag.  
Prijs: € 17,50 | tuinvriend € 12,50

INFORMATIE OVER DE CONCERTEN
Iedere zondag worden deze concerten 2 keer gegeven: 

om 14.00 u en om 15.30 u. 

U kunt reserveren via: 

https://shop.ikbenaanwezig.nl/

kiosk/TuindeLageOorsprong2022

Prijzen zijn inclusief tuinentree 

en een drankje naar keuze.

Kinderen t/m 12jr gratis 

tenzij anders vermeld.

Tuin de 
Lage Oorsprong

INFORMATIE OVER DE TUIN 
De tuin is t/m 1 oktober 

open op woensdag, 

zaterdag en zondag 

van 13.00 - 17.00 uur. 

Eentree voor de tuin

is: €5,50. Kinderen 

t/m 12 jaar gratis. 

www.tuindelageoorsprong.nl

ONTDEK HET VOORJAAR 
IN DE KROMME RIJNSTREEK
Of je nu van wandelen, fietsen of varen houdt; in de 
Kromme Rijnstreek kun je alle kanten uit. Wandel 
langs het Kromme Rijnpad van Utrecht naar Wijk bij 
Duurstede via Landgoed Amelisweerd of over de vele 
Klompenpaden de bijzondere natuur in. Heerlijk fietsen 
langs de kastelen aan de Langbroekerdijk of langs de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie of varen over de Kromme 
Rijn en de Lek. Hoe dan ook, ontdek het landschap vol 
rust, ruimte en afwisseling en ontspan in de Kromme 
Rijnstreek, het buiten van Utrecht! 
VVV Kromme Rijnstreek heeft een mooie wandelgids 
ontwikkeld over Kromme Rijnpad en nog 7 korte 
wandelingen in de streek. Deze gids is gratis verkrijgbaar 
bij de VVV in Wijk bij Duurstede en de VVV in Houten. 
vvvkrommerijnstreek.nl 

VOORJAAR IN UTRECHT
ONTDEK DE EEUWENOUDE STAD 
De zonnestralen vallen weer door de straten van het 
eeuwenoude Utrecht en doen alle details oplichten. 
De lente is bij uitstek de periode om Utrecht (opnieuw) 
te verkennen. Wist je dat de stad maar liefst 900 jaar 
geleden stadsrechten kreeg? Deze bijzondere verjaardag 
vindt plaats op de Stadsdag op 2 juni. De festiviteiten 
vinden heel de zomer plaats, want zo’n bijzondere leeftijd 
kun je niet in één dag vieren! Ben je benieuwd naar alle 
activiteiten rondom de verjaardag van Utrecht? 
Houd dan utrecht900.nl in de gaten.  

NACHTJE WEG? 
Of je nu geboren en getogen Utrechter bent of Utrecht 
juist nog veel geheimen voor je heeft; er valt altijd iets 
nieuws te ontdekken in de stad. Blijf een nachtje slapen 
in één van de knusse boutique hotels en ontdek Utrecht 
op een andere manier dan je gewend bent. Overnacht 
in City Centre Lodge aan de Wittevrouwensingel en je 
staat direct in de levende binnenstad of waan je in het 
mediterraanse hotel ZIES aan de Twijnstraat. 
Ben je op zoek naar een nieuwe lunch of diner spot? 
Laat je onderdompelen in lokale en duurzame 
restaurants, zoals in het kasrestaurant van Stadsjochies 
in oost, geniet van de gerechten uit de Urban Farm 
van The Green House vlak bij centraal station of laat je 
verrassen met live muziek in het plant-based offensief 
De Zware Jongens aan de Muntkade. Genoeg keus! 

ACTIEF  
Maak je citytrip helemaal af met een wandeling langs 
de lichtkunstwerken van Utrecht Lumen. Deze werken 
werpen een bijzonder licht op de historie, de bewoners, 
de functie of symboliek van een bouwwerk of locatie. 
Of snuif cultuur bij één van de bijzondere musea in de 
stad. Er zijn altijd nieuwe exposities of andere leuke 
activiteiten te ontdekken.  
Op ontdek-utrecht.nl vind je een overzicht van tips 
en activiteiten voor een geslaagde dag, weekend of 
midweek in Utrecht. Je vindt er inspiratie voor een 
heerlijk restaurant of café, overnachting en de leukste 
winkeltjes. 

BELEEF DE  WOERDENSE LENTE  
De grauwe winterkleuren maken weer plaats voor 
de heerlijke voorjaarskleuren en toveren  een glimlach 
op ieders gezicht. De natuur komt uit zijn winterslaap 
dus het is tijd om er weer op uit te gaan en te genieten 
van de lente in Woerden. Wat dacht je van een 
rondleiding door een pakhuis met 70 ton kaas? 
Of kom cultuur snuiven tijdens het Straattheater-
festival en Singelkunst. Trek je er liever eropuit en wil 
iets actief doen? Pak je stalen ros en fiets een mooie 
route door het Groene Hart. Of neem de kids mee 
voor XXL spelen bij Boerderij De Boerinn!  
beleefwoerden.com 

FIETSBOOT OP DE VECHT  

De beste manier om de schoonheid van de 
Vechtstreek te ervaren? Vanaf het water! Stap 
aan boord van de Fietsboot en combineer je 
fietstocht met een ontspannen vaartochtje over 
de Vecht. De Fietsboot is een veerdienst tussen 
Nieuwersluis en Maarssen en terug, voor fietsers 
en wandelaars. Op- en afstappen kan op 4 punten 
dichtbij de bekende fietsknooppunten. Onderweg 
vaar je langs monumentale buitenplaatsen, 
kastelen en sierlijke theekoepels. De boot is 
toegankelijk voor mindervaliden. Ga aan boord 
waar je wilt en vaar mee zolang je wilt. Aan boord 
kun je een kaartje per halte kopen. 
Bekijk het vaarschema online op defietsboot.nl.
visitgooivecht.nl
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Foto: Martin van Lokven | Visit Gooi & Vecht



UTRECHTSE HEUVELRUG:

23 april, Lucas en Arthur Jussen pianorecital Rhenen, 
Cunerakerk Rhenen 
In seizoen 2021/2022 zijn de broers „Artist in Resi-
dence“ bij het Konzerthaus Berlin. Naast concerten 
met het Konzerthausorchester zijn zij verder ook 
te horen in diverse kamermuziekprojecten en een 
solorecital. cunerakerk.nl

29 april t/m 8 mei 2022, Tulpen plukken bij Hoeve 
Ravenstein, Baarn 
Dit jaar heeft tuinman Henk de moestuin van Hoeve 
Ravenstein weer vol verschillende kleuren tulpen 
geplant! Wanneer het voorjaarszonnetje zich gaat 
laten zien kunnen de tulpen geplukt worden in de 
tuin. hoeveravenstein.nl

20 en 21 mei, Freerunning by team Tantum, 
Winkelstad Veenendaal 
Hoe goed jump jij? Youtuber Rutger Schippers, 
Team Tantum en 12Springs brengen de urban 
sport ‘free running’ naar Veenendaal.  
uitagenda.opdeheuvelrug.nl 
  
13 t/m 22 mei, Internationaal lied festival, Zeist 
Het Internationaal lied festival is een uniek festival 
waarin klassieke muziek centraal staat. Kom luisteren 
naar wereldsterren als Christoph Prégardien, Roderick 
Williams, Louise Alder, Graham Johnson, Stéphane 
Degout, Henk Neven, Hans Eijsackers, 
of de vele anderen. Ilfz.nl

26 mei, Oude ambachtenmarkt Soest, 
omgeving Torenstraat in Soest
In gedachte zie je de kramen alweer staan. De bruine 
bonen kraam, de glasblazer, het hand beschilderen 
van kaarsen, de pottenbakker, de dames van het 
kantklossen, het springkussen voor de kinderen en de 
handgemaakte leren armbanden naast de ouderwetse 
schoenmaker. uitinsoest.nl
 
28 en 29 mei, Kunstroute, Maarn 
In het weekend van 28 en 29 mei zijn een groot aantal 
ateliers open op in Maarn, Doorn en Maarsbergen. 
Geniet van het werk van vele kunstenaars. Naast 
fotografie kun je ook bijvoorbeeld glaskunst, keramiek, 
schilderen, tekenkunst en aquarellen bezichtigen. 
kunstroutedoornmaarn.nl

VOORJAARSAGENDA
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AMERSFOORT: 

Geheel 2022, jubileumjaar Mondriaan 150, Amersfoort
Vier het 150e geboortejaar van Mondriaan met een ‘Feest 
van de Verbeelding’. Kom jij ook langs? mondriaan150.nl 

20 april, Cabarestafette 2021-2022, Flint, Amersfoort 
Wie jong, bruisend cabarettalent wil ontdekken, komt
naar de Cabarestafette. Met drie uiteenlopende acts is 
geen avond hetzelfde. 
tijdvooramersfoort.nl/cabarestafette 
 
18 mei, Tributo a Celia Cruz ft. 
Manoushka  |  Latin Night, De Observant
Manoushka en band komen na een succesvolle 
theatertour speciaal naar Amersfoort. Genieten maar! 
tijdvooramersfoort.nl/tributo-latin 

3 juni t/m 6 juni, Lepeltje Lepeltje, 
Burgemeester Brouwerplantsoen, Amersfoort
Geniet van livemuziek, elektronische platen en een 
gezellige markt met allerlei lekkers en leuke spulletjes. 
tijdvooramersfoort.nl/lepeltje 

Dagelijks t/m 3 juli, Schurend Paradijs, Kunsthal KAdE
Twaalf hedendaagse kunstenaars vullen een ruimte 
met hun blik op de chaotische wereld van vandaag. 
tijdvooramersfoort.nl/paradijs 

UTRECHT:

26/27 april, Koningsnacht en -dag in Utrecht, 
meerdere locaties in Utrecht. 
Koningsdag vieren we samen. koningsdaginutrecht.nl  

22 mei, Zingende Beelden in het Maximapark 
Leidsche Rijn. 
Ieder jaar komen de kunstwerken in het park tot leven 
door dansers die voorstellingen maken met de beelden 
als inspiratie en podium. zingendebeelden.nl  
 
2 juni, Stadsdag Utrecht
Op 2 juni vieren we de 900ste verjaardag van de stad 
Utrecht. Bekijk het programma voor alle festiviteiten 
in de stad. utrecht900.nl  
 
2 t/m 6 juni, foodfestival Trek in Utrecht, Griftpark 
Maak een smakelijke ontdekkingsreis door 
het ruime aanbod van streetfood. festival-trek.nl 
 
24 t/m 26 juni, festival Lepeltje Lepeltje Utrecht, 
Park Lepelenburg, Utrecht. Geniet van livemuziek en 
bijzondere gerechten. lepeltje-lepeltje.com 

NIEUWEGEIN:

15 mei, Down Under Obstacle Run, Nieuwegein 
Op zondag 15 mei vindt de twaalfde editie van de Down 
Under Obstacle Run plaats. Test je kracht en conditie op 

het uitdagende parcours vol obstakels. 
downunderrun.nl   

TUSSEN LEK & LINGE:

18 juni, Oldtimerdag, Vianen  
Het grootste rijdende automuseum van Nederland start 
vanuit Vianen om een mooie route door het gebied 
tussen de Lek en de Linge te rijden.  
bezoeklekenlinge.nl/uitagenda
 

t/m 31 oktober, Tentoonstelling ‘Glas als ijsbreker’, 
Glasmuseum Leerdam  
Een bijzondere tentoonstelling over ‘schertsglazen’: 
glazen die de drinker verrassen en in gezelschap 
fungeren als ijsbreker.
bezoeklekenlinge.nl/uitagenda

IJSSELSTEIN:

21 mei, Fulco’s Vocaal Festival, binnenstad IJsselstein  
Op 11 verschillende binnen- en buitenlocaties in de 
binnenstad van IJsselstein hoor je de klanken van pop, 
shanty en klassiek tijdens dit korenevenement. 
inijsselstein.nl  

26 mei, Carnavalsoptocht met Hemelvaart, 
binnenstad IJsselstein  
Carnaval in Apestad is een happening voor het hele gezin, 
pracht- en praalwagens komen met muziek door de 
straten en heel IJsselstein is in feeststemming. 
inijsselstein.nl  

GOOI & VECHT: 

21 en 22 mei, Kunstronde Vecht & Plassen, 
Vechtstreek diverse locaties  
Geniet van het werk van 22 professionele 
kunstenaars en 2 galeries langs rivier de Vecht 
en in het Loosdrechts Plassengebied.   
visitgooivecht.nl/uitagenda  
  
wo-zo t/m 25 september, Tentoonstelling ‘Vorm aan 
de Vecht’, Buitenplaats Doornburgh in Maarssen  
Ervaar het voormalige klooster aan de Vecht in een 
nieuw licht met hedendaagse kunst en design van 
bekende ontwerpers, kunstenaars en fotografen.  
visitgooivecht.nl/uitagenda 

REGIO UTRECHT
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KROMME RIJNSTREEK:

22 april en 20 mei, Nachtwandeling met fakkels, 
Wijk bij Duurstede
Onder leiding van een gids, wordt gewandeld langs de 
monumenten in de mooi verlichte oude binnenstad met na 
afloop een hapje en een drankje. vvvkrommerijnstreek.nl

7 mei, Geranium- en groenmarkt, Wijk bij Duurstede
Een rijk aanbod aan (voorjaars)planten, potplanten, 
éénjarigen, hanging baskets en aanverwante artikelen 
maakt de historische binnenstad van Wijk bij Duurstede 
tot een kleurenpracht. vvvkrommerijnstreek.nl

WOERDEN: 

24 en 25 juni, Straattheaterfestival, Woerden  
Tijdens het Straattheaterfestival word je in 
het historische centrum verrast  en vermaakt 
met optredens van diverse bijzondere acts door 
straatartiesten. Let op de typetjes want voor je 
het weet zit je zelf in de act.   
straattheaterwoerden.nl

t/m 24 april, Singelkunst, Singel Woerden  
Op, in en langs de historische Singel in Woerden 
zijn van 18 maart tot 24 april circa 25 fraaie, bijzondere 
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en unieke waterkunstwerken te zien. 
Een waterspektakel voor iedereen! 
beleefwoerden.com 

NIEUWEGEIN

TUSSEN LEK & LINGE

Foto: Margo de Wijk



WELKOM IN DE KERSENTIJD!
De Krommerijn Streek is bij 
uitstek dé regio waar de lekkerste 
Hollandse kersen worden geteeld. 
Wanneer medio juni deze rode 
parels aan de vele kersenbomen 
hangen, is het traditioneel feest in 
de boomgaard. Dat moet je hebben 
meegemaakt!
Landwinkel en Schenkerij de Kersenhut
Te midden van een unieke hoogstam 
kersenboomgaard bent u van harte welkom 
in Landwinkel en Schenkerij De Kersenhut. 
Een heerlijke plek tussen Cothen en Wijk 
bij Duurstede waar u kunt genieten van 
rust en ruimte. In de Landwinkel vindt u 
een gevarieerd assortiment van eerlijke 
en heerlijke (streek) producten. Bij de 
Landwinkel is ook een Schenkerij. 

In de winter kunt u knus bij de houtkachel 
zitten en in de zomer is het aangenaam op 
het terras of in de boomgaard. Hier kunt u 
genieten van een kopje koffie met iets lekkers, 
een high-tea of een lunch met een goed glas 
wijn. De Landwinkel en Schenkerij zijn ook 
buiten het kersenseizoen geopend! 

Het Kersenmuseum 
In het hart van de Kromme Rijnstreek, waar de 
kersenteelt een belangrijke rol speelt, vindt 
u  "Het Kersenmuseum". In dit (interactieve) 
museum kan de bezoeker kennis maken met 
de rijke historie van de kersenteelt waarbij 
begrippen als traditie, trots, cultuur, mooie 
verhalen, nostalgie en saamhorigheid terug 
te vinden zijn. Hoewel we spreken van een 
eeuwenoude traditie, is deze met de kennis 
van toen en de technieken van nu, verder 
nieuw leven ingeblazen.

UNIEK HARDLOOPPARCOURS 
tussen de fruitbomen 

HET KERSENFESTIVAL
zaterdag 25 juni en zondag 26 juni 2022

Voor de 20e keer wordt in het laatste weekend 
van juni het Kersenfestival gehouden. Het is 
dan twee dagen feest in de boomgaard, waar 
voor alle leeftijden van alles is te beleven. 
In de hoogstam kersenboomgaard wordt 
de Kersenmarkt gehouden. Hier vindt u een 
gevarieerd aanbod van o.a. streekproducten, 
sieraden, brocante, hoeden, tassen en andere 
snuisterijen. 

Daarnaast kunt u genieten van kersenijs, 
Luikse wafels met warme kersen, koffie/
thee met een kersenvlaaitje en natuurlijk van 
de vers geplukte kersen. Verder rijdt tijdens 
het Kersenfestival de "De Kersexpress" door 
de boomgaard en is er voor de kinderen een 
speelplein met draaimolen en stormbaan.  

Natuurlijk ontbreekt de muziek op beide 
dagen niet en zijn er optredens van een 
shantykoor, een piratenkoor, dweilorkest, de 
plaatselijke muziekvereniging en ’n sixties 
band. De inmiddels vertrouwde muzikale 
optredens zorgen voor een vrolijke noot op dit 
festival. 

DE KERSENRUN
zondag 26 juni 2022
Dit jaar bestaat het Kersenfestival 20 jaar!
De organisatie wil haar bezoekers blijven 
verrassen met nieuwe activiteiten. 
Omdat voldoende bewegen én kersen eten 
een gezonde combinatie is, organiseren zij op
zondagochtend  26 juni a.s. een uniek 
hardloopevenement. 

De start/finish is in de hoogstam 
kersenboomgaard en de routes gaan over 
paden langs de fruitbomen. De Kersenrun 
heeft een recreatief karakter. 

Er zijn 4 afstanden uitgezet te weten:

 750 meter / Kidsrun ( t/m 10 jaar) 

 1500 meter / Kidsrun (t/m 15 jaar) 

 5 km en 10 km

Vooraf inschrijven is mogelijk, maar kan ook 
op de ochtend zelf. Vanaf 10.00 uur starten de 
verschillende afstanden. 

Groenewoudseweg 18 –  Cothen
www.dekersenhut.nl  -  0343-562799

dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur
zaterdag 9.00 – 16.00 uur

www.hetkersenmuseum.nl 

Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni 2022
van 10.00 – 17.00 uur

Groenewoudseweg 18 –  Cothen

Meer informatie op 
www.kersenfestival.nl

De Kersenrun wordt gehouden in de 
boomgaard van het Kersenfestival. 

Meer informatie op: 
www.kersenrun.nl 
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Geniet van het buitenleven bij de Utrechtse kastelen
Regio Utrecht beschikt over een aantal prachtige 
kastelen en buitenplaatsen die nationale bekendheid 
genieten. De weelderige pronkstukken zijn gelegen op 
de mooiste plekken in het landschap. Op deze locaties 
beleef je authentiek Nederlands buitengebied met de 
mooiste kasteeltuinen en -musea.

DWAAL DOOR DE KASTEELTUINEN 
Veel van de Utrechtse kastelen beschikken over hun 
eigen uitgestrekte parken, bossen, boerderijen, 
akkers en boomgaarden, die je een idee geven van de 
extravagante levensstijl van de eigenaren. De tuinen 
vertonen een grote variatie aan landschapsstijlen en zijn 
vaak nauwgezet en in originele staat onderhouden. 
Wandel door het park van het keizerlijke Huis Doorn met 
de parkaudiotour. Tijdens het wandelen luister je naar 

KASTELEN & BUITENPLAATSEN

TUSSEN LEK & LINGE
BELEEF HET LANDSCHAP EN DE HISTORIE EN LAAT JE 
VERRASSEN
Tussen Lek en Linge vind je de ideale mix van natuur, 
historie en cultuur. Kom uitwaaien en geniet van de 
ruimte, het landschap, het water, de oude dorpen en 
de historische steden. Op de fiets, te voet of over het 
water. 

GA VOGELS SPOTTEN IN NATUURGEBIED DE ZOUWEBOEZEM 
Laat je verrassen door de historie van Vrijstad 
Vianen met het vijftiende-eeuwse stadhuis, de 
Middeleeuwse Lekpoort en veel en veel meer. Kijk in 
Leerdam Glasstad hoe kunstenaars op ambachtelijke 
wijze glasobjecten creëren en ontdek de schatten 
van het Glasmuseum. En doe af en toe even lekker 
helemaal niks.

bezoeklekenlinge.nl

IJSSELSTEIN
FOTOGENIEK IJSSELSTEIN
Met het toenemen van de zonuren neemt ook de 
zin om naar buiten te gaan toe. In IJsselstein kun 
je je goed vermaken als je wilt wandelen, fietsen of 
varen. Wandel een van de Rondjes IJsselstein, langs 
must sees, langs beeldende kunst of kies voor het 
fotogenieke Rondje Instagrammen. 
 
Op pad 
Met de fiets kun je op pad langs de Hollandse IJssel, 
via de Lek en dwars door het Groene Hart en haal 
onderweg bij verschillende adresjes heerlijke 
streekproducten. En als je IJsselstein ook eens 
vanaf het water wilt bewonderen, stap je aan boord 
van een fluisterboot voor een rondvaart door de 
stadsgrachten. 

inijsselstein.nl 

NIEUWEGEIN
Laat je verrassen in Nieuwegein
Pak je fiets of wandelschoenen en ontdek 
Nieuwegein. Van de rijke historie met forten 
en oude dorpen tot de mooie groengebieden 
die de stad rijk is. 

Rijke historie
Stap op de fiets en kom in de Herenstraat een 
ijsje eten op het vlonderterras aan het water. 
Hier heb je prachtig uitzicht op kasteel Rijnhuizen. 
Bij het kasteel ligt het fraai opgeknapte Fort 
Jutphaas met horeca in het fortgebouw en 
speel-/wandelgelegenheid op het forteiland. 
Een aanrader om lekker buiten te zijn. 

Rijke natuur
Met de komst van de lente is er ook weer veel 
natuurschoon te zien in Nieuwegein. Maak een 
wandeling langs de Lek in de Bossenwaard of 
geniet van het grote stadspark Park Oudegein. 
stadsmarketingnieuwegein.nl

de eeuwenoude geschiedenis van het park. Ook bij Slot 
Zuylen kun je de kasteeltuin verkennen aan de hand van 
een rondleiding. Hier ontdek je het verhaal achter de 
monumentale slangenmuur, de diverse rozensoorten en 
het historisch fruit uit de boomgaarden.

In de ruim 55 hectare grote tuin van Kasteel de Haar 
raak je niet uitgekeken. Dwaal over de lanen en 
slingerende paden langs het doolhof, het hertenkamp, 
de romantische overdekte brug en de picknickweide 
bij de vijver.

KONINKLIJKE FIETSROUTES 
De Utrechtse kastelen liggen allemaal op korte 
reisafstand van elkaar en dat maakt het ideaal om ze per 
fiets te bezoeken. Er zijn verschillende routes die langs 
de kastelen gaan. Volg bijvoorbeeld de fietsroute In de 

voetsporen van keizer Wilhelm II of de Buitenplaatsen en 
Plassen route door de Vechtstreek.
De fietsroute In de voetsporen van keizer Wilhelm II 
laat je kennismaken met het culturele erfgoed van de 
Utrechtse Heuvelrug. Het brengt je door prachtig bosrijk 
gebied en onderweg kom je langs de kastelen waar Keizer 
Wilhelm II verbleef: Huis Doorn en Kasteel Amerongen.

De fietsroute Buitenplaatsen en Plassen is 
een aaneenschakeling van prachtige water- en 
natuurgebieden, Hollandse landschappen met molens, 
historische boerderijen en eeuwenoude kastelen en 
buitenplaatsen. Het is een veelzijdige route die volop 
ruimte biedt om even af te stappen voor een frisse duik, 
heerlijke lunch of bezoek aan Slot Zuylen. 

visitutrechtregion.com/kastelen
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picknick reserveren. Een bolderkar, gevuld met heerlijke 
gerechtjes en lekkere sapjes staat klaar. Zoek met je 
gezelschap een mooi plekje op, plof neer en geniet van de 
omgeving.   

Kasteel Groeneveld, gelegen in Baarn, heeft ook veel 
te bieden. Het achttiende-eeuwse landhuis en het 
uitgestrekte landgoed zijn een bezoek waard. 
Het landgoed waarop het kasteel ligt is aangelegd in 
de Engelse landschapstijl. Het is een ideaal terrein voor 
wandelaars en natuurliefhebbers. Bezoek de moestuin 
waar je kan genieten van geuren, kleuren en bloemen. 
Ook kan je bij het grand café terecht voor een vers kopje 
koffie met wat lekkers. 

Wil je op één dag heel veel van de Heuvelrug zien? 
Huur dan een e-chopper. Zoef op deze hippe scooters 

Winkelen in Amersfoort = winkelen in één van de 
leukste shopsteden van Nederland. Het is een keer 
wat anders dan Amsterdam of Utrecht. Of je nou 
voor een dagje of weekendje komt: deze stad heeft 
een scala aan unieke winkels, boetiekjes en meer. 
Heb je inspiratie nodig? Lees dan snel verder, want 
we delen graag onze gouden tips met je! 
 
TIP 1: VOLG DE VINTAGE-WINKELS-ROUTE 
Ben je een echte vintageliefhebber? Dan ben je 
in Amersfoort aan het juiste adres. Er zijn veel 
verschillende vintage winkels te vinden. Van antiek 
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VOORJAAR IN AMERSFOORT

DE UTRECHTSE HEUVELRUG, 
DE REGIO WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT
Fietsen op de Heuvelrug, dat betekent genieten van 
ruisende bossen, uitgestrekte zandverstuivingen,
weidse uiterwaarden, vennen die verkoeling bieden op 
warme dagen en statige kastelen.

Stap op de pedalen en ontdek het mooiste fietsgebied 
van Nederland. En het beste, je kunt heerlijk genieten
van een ontspannen fietstocht via het fietsknooppunten-
netwerk, of bedenk zelf een mooie route. Geniet van de 
lente en ontdek het erfgoed op de Heuvelrug. Je vindt er 
diverse kastelen met prachtige kasteeltuinen. 

Slot Zeist is hier één van. De geschiedenis van Slot Zeist 
gaat terug tot 1677. Bekijk de kristallen kroonluchters, 
barokke beeldhouwwerken en de prachtige plafond-
schilderingen. In de Engelse tuin van het slot kan je een 

geruisloos door de regio, stippel een mooie route uit 
en stap even af wanneer jij dat wilt. Maak de ervaring 
compleet met een gezellige lunch of borrel aan het 
begin, of juist aan het einde van de rit. Leuk om te doen 
met z’n tweeën, maar ook met de hele familie of een 
vriendengroep.  
 
De Heuvelrug van bovenaf bekijken? Breng eens een 
bezoekje aan een klimbos en bekijk het eens van een 
heel ander uitzicht! Klim de hoogte in en ga op avontuur. 
Er zijn verschillende niveaus, waarbij je zelf kunt kiezen 
hoe ver je gaat. Durf jij de uitdaging aan? 
Bekijk alle mogelijkheden voor een dagje uit op de 
Heuvelrug op opdeheuvelrug.nl

tot retro en van kleding tot meubels. Speciaal 
voor jou hebben we dé vintage-winkels-route 
van Amersfoort opgesteld. Zo hoef je niet meer 
op zoek naar die leuke winkels, maar kun je het 
rondsnuffelen voor ín de winkels bewaren. Je komt 
langs maar liefst 10 toffe zaken! Met wie ga jij?  

Check de tofste vintage winkels op 
tijdvooramersfoort.nl/vintage-winkels 
 
TIP 2: DE HIPSTE WOONWINKELS VAN AMERSFOORT  
In Amersfoort barst het van de grote woonwinkel-

ketens met bekende namen. Maar waar vind je nou 
dat ene bijzondere winkeltje? Met spulletjes die 
niet iedereen al heeft? We zochten een paar lokale 
adresjes bij elkaar waar je zeker zult slagen en 
maakte er een handig lijstje van. Want met een 
paar toffe accessoires of dat ene perfect passende 
meubel maak je je huis nog gezelliger in het voorjaar 
en voelt het alsof je hele interieur een make-over 
heeft gehad.  

Check alle woonwinkels op 
tijdvooramersfoort.nl/woonwinkels



Ontdek de authentieke interieurs van Museum Huis 
Doorn, het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en 
de laatste Duitse keizer.

Op avontuur 
in je eigen
stad?

    

       Reserveer je ticket via 
 uu.nl/botanischetuinen uu.nl/botanischetuinen

Exclusieve opening 
Châtelet

www.kasteeldehaar.nl
Haarzuilens (Utrecht)

ontdek het privéverblijf van de 
familie van Zuylen van Nijevelt

Incl speurtocht zoek het verdwenen collier
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Klederdracht- en Visserijmuseu Spakenburg

•  Meer dan 60 jaar oud
•  Ruim 100 poppen met vele variaties van 

de plaatselijke klederdracht
• Veel aandacht voor de visserij
• Prachtige Quilten en Quiltstoffen
•  Klederdrachtshow en -uitleg op 

aanvraag te reserveren
• Aankleden in overleg
•  Deskundige suppoosten leiden u rond 

door het rolstoelvriendelijke museum
•  Geopend t/m zaterdag 3 september 2022 van 

maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Kerkstraat 20 (achter de Noorderkerk) • 3751 AR Spakenburg
Telefoon: 033 - 298 46 34 • www.kenvmuseum.nl 

email: reservering@kenvmuseum.nl
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ONTDEK HET BOMENRIJK
EN ALLERLEI EVENEMENTEN
DOOR HET JAAR HEEN

In het Nationaal Bomenmuseum Gimborn 
in Doorn loop je in een uurtje van de 
Alpen naar de Himalaya en van Japan 
naar Canada. In een parkachtig landschap 
van 29 hectare, doorsneden met vijvers 
die worden gevoed met helder kwelwater 
van de Utrechtse Heuvelrug, staan ruim 
3000 soorten bomen en struiken, afkom-
stig uit de hele wereld. Er zijn vele bijzon-
dere doorkijkjes, een grote heidetuin, een 
enorme boomhut en een natuurspeeltuin. 

De bomen en struiken zijn de levende 
museumstukken van het Bomenmuseum. 
Ieder seizoen staan er weer andere bijzon-
dere inheemse en uitheemse soorten in 
bloei. Je blijft je verwonderen over de 
ongekende diversiteit aan vormen, 
kleuren en geuren.

Door het jaar heen zijn er ook allerlei 
activiteiten te bezoeken. Meer info:
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Meer weten over een culturele citytrip 
in de regio? Kijk op culturelecitytrip.nl

Ben je een echte kunst- en cultuurliefhebber? Regio Utrecht is de perfecte plek voor een citytrip vol cultuur. Je vindt hier namelijk uiteenlopende 

musea, historische bezienswaardigheden, prachtige monumenten, levendige theaters en nog veel meer plekken waar je je hart kunt ophalen. 

Bezoek ook de mooie natuurgebieden, middeleeuwse centra en bijzondere restaurants! Kom gezellig langs en...

HOOR DE MOOISTE KLANKEN ZIE DE PRACHTIGSTE 
KUNSTWERKEN

VOEL CULTUUR 
TOT LEVEN KOMEN

PROEF DE LEKKERSTE LOKALE 
GERECHTEN

NEUS TUSSEN DE VERBORGEN 
SCHATTEN

Beleef cultuur met al je zintuigen! 
Deze 10 culturele t(r)ips wil je niet missen 
in de regio:

KIJK EEN FILM 
BIJ LOUIS HARTLOOPER COMPLEX 
Bij het Louis Hartlooper Complex komen films, 
festivals, horeca en evenementen samen.

DOE EEN RONDJE 
‘MUST SEES’ IN IJSSELSTEIN 
Tijdens het Rondje Must Sees zie je alle 
historische plekken die de stad rijk is.

DURF JIJ DE DOMTOREN 
TE BEKLIMMEN? 
Een prachtige kerktoren uit het jaar 1382 
die vanuit de hele stad te zien is.

ONTDEK BUITENPLAATS DOORNBURGH 
Ga mee met een van de rondleidingen door 
het voormalige klooster of het park en ontdek 
Doornburgh zelf.

GA SAMEN OP BEZOEK BIJ KUNSTHAL KADE  
Kunsthal KAdE is een museum met hedendaagse en 
moderne kunst. Benieuwd naar de nieuwe expositie?

GA TERUG IN DE TIJD BIJ HUIS DOORN 
In Huis Doorn woonde de Duitse ex-keizer Wilhelm II, 
die naar Nederland vluchtte toen de Duitse nederlaag 
in de Eerste Wereldoorlog een feit was.

WAAG EEN DANSJE 
BIJ AMERSFOORTSE FESTIVALS 
Haal je culturele hart op tijdens de mooiste 
culturele festivals in Amersfoort.

WAAN JE IN DE MIDDELEEUWEN 
BIJ KASTEEL DE HAAR 
Bij Kasteel de Haar waan je je echt even in een andere 
wereld. Geniet van de wonderlijke geschiedenis.

KUNST, MODE EN GESCHIEDENIS 
IN HET CENTRAAL MUSEUM 
Het Centraal Museum bestaat sinds 1838 en is daarmee 
het oudste stedelijke museum van Nederland.

VOLG DE FOTOROUTE EN 
MAAK DE MOOISTE PLAATJES 
Een fotoroute uitgestippeld in de meest fotogenieke 
stad van Nederland. Ga op ontdekkingsreis!



Rederij de Kampioen verzorgt het hele jaar door rondvaarten op de Vecht. Maar er is veel meer mogelijk, 
wat dacht u van een bruiloft, een gezellige dag met vrienden, een diner of een tapasvaart? Bezoek onze 

website voor meer informatie over de arrangementen of reserveer direct online uw rondvaart. 

W W W . R E D E R I J D E K A M P I O E N . N L

Opstapplaats: Zandpad te Nieuwersluis, direct naast de Nieuwersluisbrug

  Trouwen

op de Vecht!

  Sloepen

op de Vecht!

   Lachen

 op de Vecht! Diner voor

     twee op de Vecht!

Happen op

  de Vecht!

 Borrelvaart

     op de Vecht!

Happen op
Happen opMeer dan varen alleen...

  Tapasvaart: 

 genieten & varen!

High Tea

     op de Vecht!

Telefoon: +31 (0)6 303 68 006  |  E-mail: info@rederijdekampioen.nl

Rederij de Kampioen verzorgt het hele jaar door 
rondvaarten op de Vecht. Wij bieden meer dan alleen een 

vaartocht. Wat dacht u van een gezellige dag varen met 
vrienden, uw bruiloft, een diner of een tapasvaart? 

Bezoek onze website voor meer informatie over alle 
arrangementen of reserveer direct uw rondvaart online.

Telefoon: +31 (0)6 303 68 006 | E-mail: info@rederijdekampioen.nl

bij ‘t Veluws Zandsculpturen Festijn

“Onze Vaderlandsche Geschiedenis”

Rolstoel toegankelijk

Grotendeels overdekt

Gratis parkeren

Oude Barnevelderweg 5 • Garderen • (0577) 46 24 72  
zandsculpturen.nl

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 

9.00 - 17.30 uur 
zondag gesloten

Toegangsprijzen:
13 jaar en ouder € 12,50 

6 t/m 12 jaar € 6,50 
t/m 5 jaar gratis

SLECHT-WEER ACTIVITEITEN
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Een dagje uit valt met regen natuurlijk niet meteen in het water. In de regio is er van alles te doen, zonder dat je een paraplu hoeft mee te nemen! 

Bekijk alle tips voor een dagje eropuit op een regenachtige dag! 

AMERSFOORT:
3 generaties Withoos bij Museum Flehite, Amersfoort.  
Negentig werken. Drie generaties. Een samensmelting 
van zeventiende-eeuwse schilderkunst en eigentijdse 
fotografie. Museum Flehite komt met een tentoonstelling 
die het verhaal vertelt van kunstenaarsfamilie Withoos. 
tijdvooramersfoort.nl/withoos  
  
Creatieve workshops bij het Stadsatelier, Amersfoort.  
Zin om het huis uit te gaan en lekker creatief bezig te 
zijn? Dan zijn de workshops van het Stadsatelier écht iets 
voor jou. Bijvoorbeeld een workshop kaarten maken met 
loden letters. 
tijdvooramersfoort.nl/letterpers 

UTRECHT:
Louis Hartlooper Complex, Utrecht.   
In het Louis Hartlooper Complex ontdek je de meest 
bijzondere films, maar kun je ook terecht voor een goede 
lunch of diner. Blijf hangen voor een biertje na afloop in 
het gezellige café. 
hartlooper.nl 
 
Castellum Hoge Woerd, Leidsche Rijn Utrecht  
Vind de schatten uit de Romeinse tijd, die tijdens de 
bouw van Leidsche Rijn tevoorschijn kwamen, in het 
nagebouwde Romeins fort. Naast het archeologisch 
museum kan je je vermaken in het theater, is er een 
stadsboerderij en een gezellig café.   
castellumhogewoerd.nl 

NIEUWEGEIN: 
Binnenscheepvaart, Vreeswijk Museumwerf 
Kom kijken hoe de binnenscheepvaart werkt aan de 
Museumwerf in het oud-schippersdorp Vreeswijk in 
Nieuwegein. Bij minder weer kan uitgeweken worden 
naar het bezoekers- en expositiecentrum. 
museumwerf.nl 

TUSSEN LEK EN LINGE:
Proef de historie en het ambachtelijke bier,
Fort Everdingen
Beleving staat voorop bij Fort Everdingen. Tijdens 
een rondleiding maak je kennis met de historie van 
de Oude Hollandse Waterlinie. In het proeflokaal van 
Fortbrouwerij Duits&Lauret ontdek je de lekkerste 
bieren. 
bezoeklekenlinge.nl/forteverdingen 

WOERDEN: 
Cheese Experience, VVV Woerden  
Bezoek het Kaaspakhuis in Woerden, waar maar liefst 
70 ton kaas ligt! Ontdek het verhaal van kaasmaken en 
kaasrijpen tijdens een Cheese Experience. Je wordt 
persoonlijk rondgeleid door een van de leuke gidsen. 
kaaspakhuiswoerden.nl

IJSSELSTEIN: 
Museum IJsselstein, IJsselstein  
Wat zegt verwantschap over wie je bent? Daar gaat de 
nieuwste tentoonstelling bij Museum IJsselstein over. De 
tentoonstelling ‘Verwantschap’ is te zien van 16 april tot 
en met 3 juli. Het museum is ook bijzonder geschikt voor 
een bezoek met kinderen en zij kunnen ook regelmatig  
deelnemen aan een speciale kinderrondleiding. 
inijsselstein.nl

UTRECHTSE HEUVELRUG:
Nationaal Militair Museum, Soest
Duik in het militaire verleden van de Heuvelrug. 
Waar je in het museum de wereld van de krijgsmacht 
kunt ontdekken door mee te rijden op militaire 
voertuigen.
nationaalmilitairmuseum.nl 
 

IN DE VOLGENDE 
RECREATIEKRANT:
» La Vuelta Holanda 2022

» Zomer in de regio Utrecht

» De leukste wateractiviteiten

» Evenementen in de zomer

The Maxx Veenendaal
Op zoek naar avontuur, of liever ontspanning? Voor beide 
ben je hier aan het juiste adres! Met een trampolinepark, 
kartbaan en glowgolf is dit het ideale uitje op een 
regenachtige dag. Na afloop (of juist lekker tussendoor) 
kun je terecht op het horecaplein, restaurant of terras.
themaxx.nl

GOOI & VECHT:
Buitenplaats Doornburgh, Maarssen  
Creatieve buitenplaats voor kunst en wetenschap, 
gevestigd in een voormalig klooster aan de Vecht. 
Bezoek de tentoonstelling, volg een rondleiding, 
lunch bij DeZusters en wandel door het park. 
visitgooivecht.nl/doornburgh  

KROMME RIJNSTREEK: 
Landhuis Oud Amelisweerd, Bunnik 
Het 250-jarige Landhuis toont de rijke geschiedenis via 
een audio-tour waarin wordt verteld over de bouw, het 
bijzonder waardevolle behang en de bewoners en biedt 
ruimte aan de tentoonstelling van Amie Dicke.
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda
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