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deelnemende toeristische organisatie.

De temperaturen dalen, de blaadjes vallen van de bomen en het wordt eerder donker. Dat kan maar één ding betekenen: het is herfst! Trek de wandelschoenen aan, 
haal een frisse neus en geniet van de herfstkleuren tijdens dit schitterende jaargetijde. Dat is het mooie van de regio Utrecht, waar je geniet van het beste van twee 
werelden. Het rustgevende buitenleven met de bossen, rivieren en het eindeloze polderlandschap. Daarnaast het stedelijke leven met levendige terrassen, musea 
vol spannende verhalen en veel evenementen en festiviteiten. 
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IJSSELSTEIN
Stap t/m oktober aan boord bij Stichting Yselvaert 
voor een rondvaart door de stadsgrachten of een 
lunchvaart richting Marnemoende of Lopikerkapel. 
In de herfstvakantie is er een speciale Kindervertel-
vaart (vanaf 6 jaar). inijsselstein.nl

KROMME RIJNSTREEK
Bezoek t/m 13 november de tentoonstelling 
‘Then, now and then’ van Marijke van Warmerdam 
in Landhuis Oud Amelisweerd (Bunnik). 
Van Warmerdam traceert in een reeks korte 
films hoe de dynamiek van de barok voortleeft 
in het Romeinse leven van vandaag de dag. 
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda

UTRECHTSE HEUVELRUG
Traditiegetrouw vindt in de herfstvakantie de 
Beleefweek van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
plaats. Een week vol verrassende activiteiten voor 
jong en oud waarin je de bijzondere natuur en rijke 
historie van de Utrechtse Heuvelrug zelf kunt ervaren.
npuh.nl/beleefweek

NIEUWEGEIN
Afgelopen zomer is Bij de Fortwachter geopend op 
Fort Jutphaas. Je kunt hier terecht voor een goede 
kop koffie met een lekker taartje en er worden ook 
allerlei activiteiten georganiseerd. Kom langs voor 
wandelingen over het fort en workshops in de voormalige 
fortwachterswoning. Blijven slapen? Dat kan in de 
sfeervolle B&B! bijdefortwachter.nl

UTRECHT
Iedere dinsdag t/m zondag kun je terecht voor een 
tijdreis bij Paleis Lofen. Beleef de nieuwste historische 
attractie van Utrecht en ontdek hoe Utrecht een stad 
werd. Deze tijdreis neemt je mee naar het Utrecht van 
de 12e eeuw. paleislofen.nl

WOERDEN
Maak een rondvaart met een Gilde gids over de prachtige 
Singel en ontdek alle Woerdense historische geheimen. 
Bezoek daarna de Cheese Experience en kom alles te 
weten over kaas. beleefwoerden.com

TUSSEN LEK & LINGE
Ga op ontdekkingstocht in de Zouweboezem met de 
Zouweboezem Bingokaart. Spot jij bijvoorbeeld de 
purperreiger, vogelkijkhut, het voetveer en de gele 
plomp? Download de bingokaart en afstrepen maar! 
bezoeklekenlinge.nl/kinderuitjes

GOOI & VECHT
Beleef het park van Buitenplaats Doornburgh in 
al zijn herfstpracht. Geniet op 16 oktober van een 
tuinrondleiding. Een gids vertelt je alles over de 
flora en fauna in deze Engelse landschapstuin 
aan de Vecht. 
visitgooivecht.nl/uitagenda

AMERSFOORT
Geniet van een actieve beklimming van de Onze Lieve 
Vrouwetoren in combinatie met een wijnproeverij.  
Dat kan op vrijdag 30 september met het 
Toren & Wijnarrangement. Tijdens de proeverij 
krijg je drie exclusieve wijnen om te proeven. 
Kijk op tijdvooramersfoort.nl/torenenwijn



www.npuh.nl/beleefweek

Ontdek de natuur en 

erfgoed tijdens de Beleefweek
Te gast in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Kom je ook naar de Beleefweek? Tijdens de herfstvakantie van 
22 t/m 30 oktober ontdek je de natuur en erfgoed in Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug! Verschillende ondernemers, 
terreinbeheerders, landgoedeigenaren, culturele instellingen en 
vrijwilligersorganisaties organiseren volop activiteiten om het 
Nationaal Park te beleven en bewonderen.

Je bent te gast bij het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer of bij één van de vele gastvrije particuliere 
eigenaren, die hun landgoed hebben opengesteld voor bezoekers. 

Kom genieten en ontdek wat er allemaal te doen is!

Bekijk onze website voor alle informatie en activiteiten!

Uitgelichte 
activiteiten

Herfstwandeling 
Kaapse bossen

•
Dappere 

Soldatenpad
•

Tamme 
Kastanjefestival

•
Bos- en Natuur 

Speurtocht
•

Elixir-
Escaperoom

NPUH_2022_Beleefweek_265x395_advertentie_V02.indd   1NPUH_2022_Beleefweek_265x395_advertentie_V02.indd   1 07-09-2022   16:5807-09-2022   16:58
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Nederland is een Waterland. Typisch voor ‘Nederland 
Waterland’ is het aantal waterlinies die in Nederland 
te vinden zijn. Wel tien van de linies in Nederland 
steunden in de loop der eeuwen op het gebruik van 
onderwaterzettingen als bijzondere hindernis. 

In Regio Utrecht zijn drie linies te vinden. De Oude- 
en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie. 
De Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie vormde vanaf 
het Rampjaar 1672 eeuwenlang de ruggengraat van onze 
defensie. De Grebbelinie fungeerde eeuwenlang als 
vertragingsbuffer voor de Hollandse Waterlinie. Volg het 
spoor van de linies: bezoek de forten (die vaak een nieuwe 
functie hebben gekregen), ga op pad met een van de vele 
mooie routes en ontdek het prachtige linielandschap dat 
de regio voor jong en oud te bieden heeft. 

WATERLINIE WANDELTOCHT
Op zaterdag 8 oktober kun je deelnemen aan de 
Waterlinie Wandeltocht. Wandel mee langs de stoere 

Waterlinie Wandeltocht

forten rondom Utrecht, die normaal gesproken niet 
altijd open zijn voor publiek. Ook de Botanische 
Tuinen, bunkerpaden en diverse landgoederen mag 
je op die dag betreden. Onderweg kom je allerlei 
acts tegen en is er lekker eten en drinken. Er zijn vijf 
verschillende routes, voor iedere wandelaar zit er een 
uitdaging bij. De kortere routes zijn ideaal te maken 
voor met het hele gezin! Voor meer info of aanmelden 
kijk je op waterliniewandeltocht.nl

HAPPEN EN STAPPEN IN SCHALKWIJK
De mooiste plekken van de regio ontdekken en 
onderweg even uitrusten met een smakelijke 
tussenstop: dat is Happen en Stappen. De Waterlinie 
Wandel Experience begint met een goede kop koffie 
waarbij je je weg vervolgt naar Fort WKU, een klein 
verdedigingswerk dat in 1873 werd aangelegd. 
Kom meer te weten over de verdediging met water 
als bondgenoot. 
happenenstappen.nl/route/16

STRIJK NEER BIJ EEN HISTORISCH FORT
Begin september heeft Fort de Gagel de brug over de 
slotgracht laten zakken en de eerste gasten verwel-
komt op het eiland. Het historische fort opent als
restaurant en evenementenlocatie: borrelen, lunchen
en dineren tussen de bunkers of in één van de sfeervolle 
borrelhoeken. Met de kinderen op stap? Trek de laarzen 
aan en ontdek het Gagelbos. Maak een kleurrijke speur-
tocht in de natuur of word lekker vies in het speelbos. 
fortdegagel.nl

GREBBELINIE: WATERLINIE MET GESCHIEDENIS
De Grebbelinie is een uniek cultuurhistorisch 
verdedigingswerk in een natuurlijke omgeving. 
Inkwartieringen, inundaties, evacuaties en strijd 
hebben talloze sporen en verhalen achtergelaten die 
nog altijd zichtbaar zijn in de pittoreske plaatsen langs 
de linie.  Wandel één van de vele routes en ontdek de 
zichtbare oorlogsgeschiedenis. 
grebbelinie.opdeheuvelrug.nl

Fort de Gagel

Op pad bij de historische Grebbelinie



Sportief doorstappen op het historische Voetstappenpad 
rondom Hilversum of ontspannen dwalen over de 
‘s-Gravelandse buitenplaatsen. Door sfeervolle vesting-
steden Naarden, Muiden en Weesp of over de uitgestrekte 
heide van het Goois Natuurreservaat. 

Vanaf de Toeristische Overstappunten (TOP’s) verspreid 
door de regio pak je gemakkelijk een van de vele wandel-
routes van het Wandelnetwerk Gooi & Vecht op, waardoor 
je iedere keer iets nieuws ontdekt. 

Laat je inspireren op 
visitgooivecht.nl/wandelen

visitgooivecht.nl

#visitgooivecht

Ontdek 
Gooi & Vecht 
te voet
Geniet van de rijke omGevinG

NIEUW
Wandelkaart 

Gooi & Vecht met 
handige kaarten, 

routetips & 
praktische info

OVERHOOP - KOFFIE
OVErHOOP maakt ambachtelijk koffie van hoge 
kwaliteit met een unieke smaak. De koffiebonen 
worden met geduld en aandacht gebrand in het 
oude weeshuis van Woerden, in de Havenstraat. 
Bij OVErHOOP draait het niet alleen om koffie 
en klanten, maar om álle mensen! OVErHOOP 
begeleidt zelf deelnemers waarbij het leven 
soms even overhoop ligt. Door verschillende 
omstandigheden hebben de deelnemers vaak 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van 
OVErHOOP is ze weer een plek te geven en ze 
“mee te laten doen”.
Adres: Havenstraat 6

PROEF DE EIGENWIJZE 
WOERDENSE STREEKPRODUCTEN
De Woerdens Eigen Food Tour is een route waarbij je zelfstandig door 
het centrum van Woerden wandelt. Zo ben je lekker sportief bezig en 
geniet je tegelijkertijd van heerlijke streekproducten. 

De (ongeveer) twee uur durende Food Tour is voor twee personen en brengt 
je langs dertien enthousiaste ondernemers. Op tien van deze adressen kun 
je de eigenwijze en unieke producten proeven. 

Een tip van de sluier wat je gaat ontdekken; een Woerdense chocolade proeverij, 
Woerdense kaas, koffie of een echt Woerdens biertje. Breng een bezoek aan 
enthousiaste ondernemers, ontmoet de makers en ontdek het verhaal achter 
deze bijzondere producten. Woerdens Eigen producten zijn uniek en ontwikkeld 
in Woerden of het buitengebied. Deze producten zijn meestal ambachtelijk en 
altijd een tikkeltje eigenwijs. Hieronder een greep uit een paar ondernemers met 
Woerdens Eigen producten die ook onderdeel zijn van de wandeling. 

VAKDROGIST STOUTHART - RIJNZEEP
Rijnzeep wordt gemaakt door Woerdenaar 
Wyha en bestaat uit zoveel mogelijk biologische 
en huidvriendelijke ingrediënten. Rijnzeep is 
ontstaan uit haar liefde voor (essentiële) oliën. 
Toen ze zich hierin verdiepte, kwam ze erachter 
dat er in shampoo & douchegel een hele waslijst 
aan onnodige ingrediënten zit. Dat moest anders 
kunnen volgens Wyha! Daarom maakt ze haar 
zeep nu zelf. 
Álle zepen van Rijnzeep zijn bijzonder, natuurlijk en 
vrij van conserveringsmiddelen. Iedere zeep heeft 
ook zijn eigen werking. Zelf is Wyha het meest trots 
op de Calendula zeep, Brandnetel-zemelenzeep 
en de meest unieke zeep: de Teerzeep.
Het assortiment van zepen wisselt zo nu en dan. 
De favorieten van de klanten zijn de Calendula, 
de Zeebries en de Lavendelzeep. Wyha maakt ook 
zeep op bestelling. Dus zoek je iets specifieks? 
Een Zero Waste cadeautje? Of bepaalde verzorging 
voor je huid? Loop dan eens binnen bij Drogisterij 
Stouthart!
Adres: Voorstraat 84

DE TRUFFEL - BEAN TO BAR
Bij De Truffel maken ze hun eigen chocolade. 
Dit wil zeggen van het selecteren van de beste 
cacaobonen tot het gieten van de repen. Oftewel, 
van Bean to Bar: van cacaoboon tot reep. En dat is 
uniek in Nederland. Slechts een handjevol choco-
lademakers starten ook daadwerkelijk met een 
cacaoboon als basis. Een groot deel koopt chocolade
in grote blokken en smelt ze daarna om. 
Het grote voordeel het volledige productieproces 
in eigen huis is dat je ingrediënten kan kopen van 
cacaoboeren die oog hebben voor mens en milieu. 
Op deze manier wil De Truffel een positieve bijdrage 
leveren aan de maatschappij en kunnen ze eerlijke 
chocolade garanderen. Een ander groot bijkomend 
voordeel is dat je een unieke smaak creëert. 
Wist je dat chocolade uit Bali heel anders proeft 
dan die uit Tanzania? Het maken van chocolade 
is een ambachtelijk proces en neemt ongeveer 
2 maanden in beslag. Kom langs en proef het 
verschil! 
Adres: Voorstraat 97

De kosten van de Woerdens Eigen Food Tour bedragen €25 per twee 
personen (ter waarde van 35 euro). Dit is inclusief een mooie tas en alle 
proeverijen. De tour is met korte afstanden gemakkelijk te lopen. Je kunt 
de wandeling doen op een vrijdag of zaterdag naar keuze, startend tussen 
12 en 15 uur (dan zijn alle locaties open). De hapjes zijn voldoende om een 
borrel te vervangen. Kortom: een culinaire ontdekkingstocht gegarandeerd! 

Liever zonder route op pad of op een andere dag? Dat kan ook. 
Download de gratis app ‘Spacetime layers’ (zowel voor iPhone als Android) 

en zoek op ‘Woerdens Eigen’. In de app kom je door middel van foto’s, 
video’s en teksten van alles te weten over de leukste lokale ondernemers 
in Stadshart Woerden. Ook leer je bijzondere weetjes, bijvoorbeeld hoe 
zeep gemaakt wordt. 

Bestel de Food tour online op de website van het Stadshart of koop hem 
bij VVV Woerden.

https://www.stadshartwoerden.nl/woerdens-eigen/
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WANDELEN IN DE REGIO UTRECHT
Wat voor wandelaar je ook bent, in regio Utrecht 
kun je terecht. 

Je kunt lekker uitwaaien in de uiterwaarden, 
wandelen langs het Wereld Erfgoed van de 
Waterlinies en de Romeinse Limes of juist 
boswandelingen maken, samen of alleen. 
Toeristisch Overstappunten (TOP’s) maken dat 
je gemakkelijk je route kunt starten, maar ook
gewoon vanuit huis kun je een natuurwandeling 

maken. De natuur is namelijk altijd dichtbij en 
#jebentzobuiten.

WANDELNETWERKEN
In een groot deel van de provincie Utrecht 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. 

Fort HonswijkWandelen op het Bellopad Wandelknooppunt

Op de Utrechtse Heuvelrug ligt het ‘Lustwarande 
netwerk’ waarbij je vooraf ontwikkelde wandel-
routes kunt volgen via gekleurde bewegwijzering. 
Elke wandelroute heeft zijn eigen kleur en de route 
is éénzijdig bewegwijzerd. 

Kijk voor een overzicht van de leukste wandelroutes 
en de wandelplanner op routesinutrecht.nl/wandelen.
Voor een overzicht van alle TOP’s in de regio Utrecht 
kijk je op routesinutrecht.nl/top.

OKTOBER WANDELMAAND

FOTOROUTE DOOR AMERSFOORT - 2,6 KM
Start: De Amersfoortse Kei 
(hoek Stadsring/ Arnhemsestraat 28)
tijdvooramersfoort.nl/wandelroutes

DE 8 VAN MARNEMOENDE – 8 KM
Start: TOP Marnemoende 
(Noord IJsseldijk 107b, IJsselstein)
inijsselstein.nl

Het najaar is de perfecte periode om de regio al 
wandelend te verkennen. Oktober is dé wandelmaand 
van het jaar. Stap naar buiten en ontdek de omgeving. 
We helpen je graag op weg met mooie wandelroutes bij 
jou in de buurt. 

VROEGER EN NU 
WANDELING 
BREUKELEN – 1,6 KM 
Start: t.h.v. Straatweg 90 
Breukelen 
visitgooivecht.nl/
stadswandelingen

WANDELING HEETVELD 
EN DEN TREEK - 8,1 KM  
Start: Landgoed Den Treek-Henschoten 
(Treekerweg 11, Leusden)
tijdvooramersfoort.nl/wandelroutes

STADSWANDELING 900 JAAR 
STADSRECHTEN MET GIDS
Start: Utrecht Winkel/ VVV 
(Domplein 9, Utrecht) 
ontdek-utrecht.nl/stadswandeling900jaar
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WANDELGELUK LANGS DE HOLLANDSE IJSSEL
Volg de loop van de Hollandse IJssel dwars door het 
Groene Hart van Utrecht met het Hollandse IJsselpad. 
Deze wandelroute van 37 kilometer voert grotendeels 
over jaagpaden langs de Hollandse IJssel en is een 
must voor elke wandelaar! Wandel van middeleeuwse 
stad naar middeleeuwse stad en geniet onderweg van 
prachtige natuur.

Het Hollandse IJsselpad begint bij Het Klaphek in 
IJsselstein, daar waar de Hollandse IJssel aan de Lek 
ontspringt, en gaat naar Montfoort, Oudewater en via 

Hekendorp en Haastrecht door naar Gouda. In deze 
oud-Hollandse stadjes kun je neerstrijken bij gezellige 
horeca, interessante musea bezoeken en heerlijke 
ambachtelijke producten kopen. Tussen de steden 
wandel je door authentiek boerenlandschap en vogel-
rijke natuurgebieden.

ICOONROUTE
In het voorjaar van 2022 is het Hollandse IJsselpad 
geheel herzien en geopend als icoonroute in Utrecht. 
De wandelroute van 37 kilometer bestaat uit vier losse 

etappes en heeft een duidelijke bewegwijzering. 
Bij de steden die je onderweg aandoet zijn mooie 
rondwandelingen uitgezet. Daarmee is het Hollandse 
IJsselpad een prachtige tocht voor een meerdaagse 
wandeling. 
Toch liever losse etappes wandelen? Ook dat kan. 
Aan het begin van elke etappe vind je een parkeer-
plaats of openbaar vervoer. Tip: parkeer je auto bij 
het eindpunt en laat je brengen naar het startpunt.

Meer informatie vind je op hollandseijsselpad.nl

Startpunt van Hollandse IJsselpad IJsselpoort IJsselstein In Linschoten

WANDELROUTE PLOFSLUIS 
VIA DE BATTERIJEN - 6 KM  
Start: TOP Laagraven 
(Ravensewetering, Nieuwegein)  
routesinutrecht.nl/de-mooiste-wandelroutes

POLDERROUTE – 8 KM 
Start: Kasteel Woerden 
(Kasteel 3, Woerden) 
beleefwoerden.com/routes

WANDELEN LANGS DE WATERLINIES: 
LUS NIEUWPOORT – ZOUWEBOEZEM – 28 KM
Start: Nieuwpoort
Route te downloaden via IZI.Travel app

RONDJE 
LINIELANDING – 
10 OF 16 KM 
Start: TOP Hajé 
Linielanding
 (Waterliniedok 1, 
Nieuwegein)
vvvkrommerijn
streek.nl/routes

HERFSTROUTE DOOR DE BOSSEN VAN DE 
UTRECHTSE HEUVELRUG - 8,9 KM 
Start: Pannenkoekenhuis Bergzicht 
(Doornseweg 23, Woudenberg)
wandelen.opdeheuvelrug.nl

OMMETJE PAARDENKAMP SOEST - 4,7 KM 
Start: TOP het Gagelgat (Birkstraat 107, Soest) 
wandelen.opdeheuvelrug.nl



LUNCH

BORREL

DINER

B�RBECUE

Bij KonneKt geniet je altijd van smaakvolle gerechten en dranken met een wereldse twist. En die wereldse invloeden proef je niet alleen; je ziet ze
ook terug in het interieur. Laat je verrassen door de bijzondere combinaties van materialen, patronen en souvenirs die je meenemen op een reis

langs de continenten en hun culturele gelijkenissen. Geniet van de wereldse gastvrijheid, de sfeervolle ambiance waar oud en nieuw samenkomen
en het uitzicht op de groene bostuin.

Zien we je snel? Let's KonneKt!

reserveren

Reserveer je tafel online via
www.kontaktderkontinenten.nl/restaurant/konnekt

of bel 0346 - 35 17 55.

adres

Hotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg

Bezoek het grootste 
kasteel van Nederland

Kasteel & park elke dag geopend

www.kasteeldehaar.nl
Haarzuilens (Utrecht)

www.kasteeldehaar.nl

doe één van de 

leuke speurtochten 

of puzzeltochtten

voor jong & oud
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ONTDEK DE CULTURELE PLEKJES VAN HET 
MONDRIAANKWARTIER IN AMERSFOORT
Je kunt in Amersfoort geweldig winkelen en gevaarlijk 
lekker eten. Maar het is ook een historische stad. Dat zie 
je in bijna elke straat terug. Neem het Mondriaankwartier. 
Hier vind je naast het iconische Mondriaanhuis, een 
heleboel historische schatten. Van statige panden, tot 
kleine kunstwerkjes verstopt in kademuren. Ga je ook op 
ontdekkingstocht?

AMERSFOORT GEBOORTESTAD VAN MONDRIAAN
We beginnen bij het Mondriaanhuis, het geboortehuis 
van kunstenaar Piet Mondriaan (1872-1944). Nadat de 
familie Mondriaan vertrok, vergat iedereen dat er ooit 
zo’n bijzondere kunstenaar woonde. Totdat het pand 
werd omgetoverd in het Mondriaanhuis en opengesteld 
voor publiek. Sindsdien kan iedereen de man achter 
de abstracte vormen en primaire kleuren beter leren 
kennen. 

NAZOMER IN AMERSFOORT

WATERSPUWERS
Loop je over de Kortegracht kijk dan eens naar beneden 
op de kademuren. Hier vind je prachtige waterspuwers. 
Deze wateruitloopbeeldjes zijn gemaakt door Ton Mooij. 
Ze zijn niet alleen voor de sier, maar regelen ook de af-
watering. Daarnaast hebben ze een symbolische waarde; 
ze vertellen iets over het pand dat erachter staat. 
Er zijn enorm veel waterspuwers te vinden in Amersfoort. 
Tijdens een rondvaart met de Waterlijn, kun je ze 
allemaal bewonderen en de verhalen erachter horen.

KEI-SCHATTIG STRAATJE
Muurhuizen is waarschijnlijk het bekendste historische 
straatje van Amersfoort. Alhoewel straatje? Noem het 

gerust een straat! De huizen vormen samen een grote 
cirkel langs de grachten. De middeleeuwse muurhuizen 
zijn rond 1500 gebouwd met het materiaal van de oude 
stadsmuur, die rond 1380 afgebroken werd om de 
stad uit te breiden. De huizen zijn authentiek, allemaal 
verschillend en kei-schattig om te zien. 

Behalve bijzondere stukjes Amersfoortse geschiedenis 
kun je ook fantastisch shoppen, lekker lunchen en 
goddelijke chocola proeven in het Mondriaankwartier. 
Kom je ook langs?

Lees meer over het Mondriaankwartier op 
tijdvooramersfoort.nl/mondriaankwartier 

RONDWANDELEN DOOR IJSSELSTEIN
Maak eens een Rondje IJsselstein, waarbij je 
keuze hebt uit een wandeling langs beeldende 
kunst, historie, fotogenieke hotspots of 
plekken die je gezien moet hebben in deze 
prachtige vestingstad. Als het weer vroeg 
donker wordt, kun je ook in de avond mee met 
een stadswandeling met gids langs de verlichte 
monumenten. Combineer een Rondje IJsselstein 
met een bezoek aan de gezellige winkeltjes en 
sfeervolle horeca in de binnenstad. 
inijsselstein.nl

KEN JE DIE VAN DE MOLENAAR, 
DE IMKER EN DE PEER?
In het Nieuwegeinse Natuurkwartier kan de één 
niet zonder de ander. De molenaar van Poldermolen 
Oudegein beheert namelijk ook de perenboomgaard 
naast de wipmolen. En al die oude perenrassen 
groeien pas als de bijenvolken van de imker even 
verderop de bloesem bestuiven. Kom op woensdag- 
of zondagmiddag langs in het Natuurkwartier. Dan 
draait de molen, wandel je door de boomgaard tussen 
de schapen en neem je een kijkje bij de bijenstal. En 
als souvenir koop je natuurlijk een kilo lekkere peren 
en een potje honing! Je vindt het Natuurkwartier op 
Geinoord 9 in Nieuwegein.
natuurkwartier.nl

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.
Kom je ook onthaasten in Leerdam, Vianen en omgeving? 
bezoeklekenlinge.nl

Muurhuizen 

(Foto: 

Marise Elisa)

(Foto: Mark van der Zouw)



www.spoorwegmuseum.nl
Maliebaanstation – Utrecht

STAP IN EN ONTDEK HET 
SPOORWEGMUSEUM

Een dagje uit voor jong en oud
In het Spoorwegmuseum in Utrecht zijn 
niet alleen prachtige treinen te zien, het 
barst ook van de actie!

Ontdek de spannende attracties en leer 
van alles over de spoorgeschiedenis. 

Bezoek de tentoonstelling 
Expeditie Posttrein
Deze tentoonstelling vertelt het verhaal 
van anderhalve eeuw vervoer van post 
per spoor. Het museum zet hiervoor de 
deuren open van vijf prachtige 
posttreinen uit de collectie.

Ben jij geschikt voor het beroep van 
postexpediteur? Expeditiechef Willem kan 
alle hulp gebruiken! Doe de postspellen 
in de treinen en ontdek zelf hoe het eraan 
toeging in de posttrein.

Agenda 2022

Modeltrein Expo On traXS  
23 – 25 september  
De mooiste modelbanen krijgen de hoofdrol. 
Een fascinerende miniatuurwereld die bijna niet 
van echt te onderscheiden is!

Techlab XL  
22-30 oktober 
Kom van alles te weten over het thema trein 
en techniek. Hoe? Met allerlei spannende 
demonstraties en uitdagende proeven!

Winter Station  
24 december – 8 januari  
Kampvuurtjes, ontelbare lampjes, 
kerstdecoraties en een antieke carrousel het 
hele museum in een romantische wintersfeer. 
De grote publiekstrekker is de ijsbaan, er kan 
geschaatst worden tussen de treinen!

MODELTREIN EXPO 
IN TRAXS 
(23 T/M 25 SEPTEMBER) 
Op televisie was het modelbouwprogramma De Grote 
Kleine Treinenshow een groot succes. Wekelijks keken 
meer dan een miljoen mensen mee met André van Duin 
in zijn zoektocht naar de beste modelspoorbouwer van 
Nederland. Een aantal deelnemers van het programma 
is ook aanwezig in het Spoorwegmuseum tijdens de 
Modeltrein Expo On traXS. Zelfs de meester zelf, de 
Belgische juryvoorzitter Evan Daes, komt zijn nieuwste 
project exposeren. 
 
GROOT ONTMOET KLEIN 
Tijdens dit driedaagse evenement komen de beste 
modelbouwers uit Europa naar Utrecht om hun, vaak niet 
van echt te onderscheiden, modelbouwen te exposeren. 
Een fascinerende miniatuurwereld tussen de levensgrote 
antieke treinen van het museum. De inspiratie van de 
bouwers kent geen grenzen; er zijn landschappen te zien 
van Amerika tot Azië en van Europa tot Cuba. Je zou dus 
kunnen zeggen dat een bezoek aan de Modeltrein Expo een 
wereldreis in het klein is. Er zijn modelspoorbanen te zien in 
alle soorten en maten. Sommige banen meten slechts 60 
bij 60 centimeter, maar er zijn ook joekels van meer dan 
25 meter lang. Een ding geldt voor alle modelbanen: de 
treintjes rijden af en aan. De bouwers van de banen zijn zelf 
aanwezig om tekst en uitleg te geven en zorgen ervoor dat 
alles werkt.  

Er zijn niet alleen model-spoorbanen te zien. Winkels 
en fabrikanten presenteren de nieuwste snufjes op het 
gebied van de modelbouw. Daarnaast kunnen liefhebbers 
de fijne kneepjes van het vak leren tijdens verschillende 
modelbouwdemonstraties. Kinderen kunnen naar 
hartenlust bouwen en rijden met modeltreinen, op een 
speciale modelbaan kun je een rangeerdiploma halen. 
De Modeltrein Expo On traXS is daardoor leuk voor jong 
en oud.

HET SPOORWEGMUSEUM IS MEER 
DAN ALLEEN TREINEN KIJKEN

Het Spoorwegmuseum in Utrecht is een echte beleving. 
Dat merk je al bij binnenkomst. Zodra je de drempel van 
het historische Maliebaanstation overstapt ga je letterlijk 
anderhalve eeuw terug in de tijd. Naar de tijd dat reizen 
met de trein alleen was voorbehouden aan de allerrijksten 
en waar dampende stoomlocomotieven nog de dienst 
uitmaakten op het spoor. Al deze antieke treinen zijn te 
zien bij het Spoorwegmuseum in hartje Utrecht.

VERHALEN EN ATTRACTIES 
Maar het Spoorwegmuseum is meer dan alleen treinen 
kijken. Het vertelt verhalen over de historie van de 
spoorwegen in Nederland, maar doet dat op een heel 
speciale manier. Zo kun je met een karretjesattractie een 

spannende rit door het donker maken, of in een simulator 
zelf een trein besturen. Acteurs brengen je terug in 
de tijd, toen de Oriënt Express de rijken der aarde van 
Parijs naar Istanbul bracht. In de Grote Ontdekking 
stap je letterlijk in een tijdmachine die je terugbrengt 
naar de tijd van de eerste trein in Nederland. In 1839 
reed stoomlocomotief De Arend de eerste trein van 
Amsterdam naar Haarlem. Deze historische gebeurtenis 
beleef je in het museum opnieuw want de Arend 
staat klaar aan het perron van het oude stationnetje. 
Al deze attracties maken een rondgang door het 
Spoorwegmuseum een avontuur op zich.

www.spoorwegmuseum.nl

“’s Avonds gepost, ’s ochtends besteld”, was jarenlang 
de slogan van de posterijen. Maar hoe kon de PTT 
deze belofte waarmaken? Daarin speelde de trein een 
belangrijke rol. Speciale posttreinen zorgden, vaak ’s 
nachts, voor het vervoer van de post. Aan boord werden 
de brieven gesorteerd. Vijfentwintig jaar geleden kwam 
hier een eind aan: op 16 mei 1997 maakte de posttrein in 
Nederland zijn laatste rit.  
 
RIJDENDE POSTKANTOREN 
Het Spoorwegmuseum vertelt in de tentoonstelling 
Expeditie Posttrein het verhaal van het vervoer van post 
per trein en toont een aantal prachtige posttreinen. 
Al vanaf het begin van de spoorwegen in Nederland, in 
1839, ging de post met de trein mee. Dat was sneller dan de 
postkoets of de trekschuit. Omdat de post aan boord van 
de trein werd gesorteerd zien de rijtuigen eruit als rijdende 
postkantoren. 

In de tentoonstelling is een aantal bijzondere 
collectiestukken te zien. Zo toont het museum de oudste 
per spoor verzonden brief uit de collectie, de brief werd 
in 1852 verstuurd toen er nog geen postzegels bestonden. 
Uit het depot komt ook een schilderij van Herman 
Heijenbrock die in 1937 de nachtelijke postsorteerders 
op Utrecht CS in pastel vastlegde. 

KINDERACTIVITEITEN 
Er is niet alleen veel te zien, maar ook van alles te doen. 
Kinderen kunnen postconducteur Willem helpen bij 
zijn werkzaamheden. Ga zelf op expeditie en ontdek of 
jij geschikt bent voor het beroep van postexpediteur. 
Kun jij binnen de tijd de brieven sorteren, het 
verdwenen postpakketje vinden en een postzak met 
een haak naar binnen hengelen? Doe alle opdrachten 
en win een leuke prijs. De tentoonstelling is nog t/m 
27 november te zien.

TENTOONSTELLING: 
EXPEDITIE POSTTREIN 
(T/M 27 NOVEMBER)

KALENDER 

 
1 & 2 OKTOBER  
WEEKEND VAN DE WETENSCHAP
Programmeer tijdens de robotica-workshop 
zelf een robot en laat hem samen met de andere 
robots in een treintje rijden.
 
1 T/M 30 OKTOBER 
MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Oktober staat in het teken van het thema ‘Wat 
een ramp’, het Spoorwegmuseum besteedt in een 
kleine expositie aandacht aan de grootste ramp 
uit de triengeschiedenis die in 1962 plaatsvond bij 
Harmelen.

22 T/M 30 OKTOBER 
TECHLAB XL
Met allerlei spannende demonstraties en 
uitdagende proeven ontdek je de geheimen 
achter de werking van de trein. Ga aan de slag en 
probeer alles uit rond de thema’s stoom, stroom, 
weerstand en wielen.



AMERSFOORT

22 t/m 25 september: September Me, de Flint
Het muziekfestival September Me maakt 
Amersfoort in het laatste weekend van september 
tot hét centrum van de klassieke muziek. 
Bekijk het culturele aanbod op tijdvoorcultuur.nl

7 en 8 oktober: Oktoberfest Amersfoort
Bierpullen, bratwursten, lederhosen en ouderwetse 
Duitse gezelligheid. Inger en Ulrich zijn zich al aan het 
klaarmaken voor hun jaarlijkse favoriete evenement: 
Oktoberfest. Ben jij erbij? 
Meer info op: tijdvooramersfoort.nl/oktoberfest

22 & 23 oktober: Drukkunstbeurs 
in de Prodentfabriek
Honderd stands met bijzonder, handgemaakt 
drukwerk: literaire uitgaven, kaarten, prenten, 
affiches, kunstenaarsboeken, (druk)demonstraties 
en meer. Toegang is gratis! 
tijdvooramersfoort.nl/drukkunstbeurs

t/m 8 januari 2023: Expositie BAKSTEEN | BRICK, 
Kunsthal KAdE en de Elleboogkerk
Kunsthal KAdE brengt een ode aan de baksteen 
met een eigen tentoonstelling. Laat je verrassen 
door de schoonheid van gebakken steen! 
baksteen-brick.nl

t/m 5 maart 2023: 
Tentoonstelling Onbegrensd in het Mondriaanhuis
In 2022 viert het Mondriaanhuis het 150e geboortejaar 
van Piet Mondriaan met o.a. tentoonstelling Onbegrensd. 
Voor deze expositie werken zeven beeldend kunstenaars 
en zeven componisten samen aan zeven nieuwe 
kunstwerken. 
tijdvooramersfoort.nl/onbegrensd

UTRECHT

23 september t/m 8 oktober: 
International Literature Festival Utrecht (ILFU)
ILFU is een jaarlijks festival voor literatuur, dit jaar 
onder het motto ‘de fictie bij de feiten’. 
ilfu.com

t/m 2 oktober: UtrechtDownUnder: 
Kunst op volle grond
Zwervend kunstpodium met beeldende kunst voor 
een breed publiek. Dit jaar in tuincentrum STECK. 
utrechtdownunder.nl

2 t/m 6 november: 
IMPAKT Festival: The Curse of Smooth Operations 
Installaties, films en performances vormen 
de kern van het 5-daagse programma met talks, 
panels, performances, film screenings en een 
tentoonstelling met internationale kunstenaars 
en sprekers. 
impakt.nl
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11 november: Sint Maarten Parade XL
Het sluitstuk van Utrecht 900 met het thema: ‘Parade 
Zonder Muren’. Een XL optocht door de binnenstad van 
Utrecht met lichtsculpturen, orkesten, koren, dansers en 
theatrale acts. 
sintmaartenparade.nl

t/m 30 november: Happen en trappen, De Meern
Tijdens deze fietsroute staat de Limes centraal: de 
voormalige Romeinse Grens. Onderweg stop je bij 
verschillende lokale plekken om een hapje te eten. 
happenentrappen.nl

GOOI & VECHT

29 oktober: De Nacht van de Nacht, C Fort Maarsseveen
Laat het donker worden en ontdek hoe mooi de nacht 
is tijdens de Nacht van de Nacht. Met doorlopende 
activiteiten, mooie muziek en een hapje en drankje van 
Pop Up Paella. visitgooivecht.nl/uitagenda

t/m 8 januari 2023: 
Tentoonstelling ‘Schilders van de Vechtstreek’ 
Kunstenaars laten zich al eeuwen inspireren door 
de schoonheid van de Vechtstreek. Ontdek het zelf 
in het Vechtstreekmuseum in Maarssen! 
visitgooivecht.nl/uitagenda 

KROMME RIJNSTREEK

Elke zondag om 14.00 uur: Rondleiding op Fort Honswijk
Dompel je onder in de historie van één van 
de toonaangevende forten van de Hollandse 
Waterlinies onder leiding van een deskundige gids. 
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda

Elke 1e zondag van de maand: 
Inloop stadswandeling Wijk bij Duurstede
Wandel door de straten van de historische binnenstad, 
bekijk de mooie oude panden en leer alles over 
de rijke geschiedenis van het stadje aan de Lek. 
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda

UTRECHTSE HEUVELRUG

t/m 26 september: Duurzaamheidsfestival
Een bundeling van duurzame initiatieven op het 
gebied van natuur, cultuur, erfgoed en ontmoeting. 
duurzaamheidsfestival.info 
 
t/m 15 oktober: 
Fietsexcursie historie Vliegbasis Soesterberg 
Vliegbasis Soesterberg, ooit de bakermat van de 
Koninklijke Luchtmacht heeft zich door het militaire 
gebruik ontwikkeld tot een uniek natuurgebied. 
Gidsen van Utrechts Landschap nemen je mee op
een fietsexcursie van ruim 10 kilometer over Park 
Vliegbasis Soesterberg en betreden met jou delen 
van het Park die niet vrij toegankelijk zijn.

t/m 31 oktober: 
Sculptures at the Parc bij Parc Broekhuizen  
Een vrij toegankelijke kunstroute op het bijna 
6 hectare tellende landgoed. Het is een unieke, 
speciaal samengestelde expositie met de meeste 
beelden buiten en een aantal binnen.  

25 september & 20 november: Open Top Trouwlocaties 
Ga jij trouwen? Dan is de Open Toptrouwlocatie Route dé 
manier om jouw perfecte trouw- en/of feestlocatie te 
vinden. Je kan tijdens deze dagen, op één dag meerdere 
locaties bezichtigen, vrijblijvend rondkijken en sfeer 
proeven. Bezoek bijvoorbeeld de schitterende kastelen 
op de Utrechtse Heuvelrug.

t/m 26 maart 2023: Tentoonstelling Goet en Bloet 
bij Kasteel Amerongen 
Expositie met onder andere prachtige collectie-
stukken en brieven over de rol van het Kasteel in 
het rampjaar 1672. 

WOERDEN

14 oktober t/m 16 oktober: Historische Spelen 
Met een hartverwarmend theaterspel en live muziek 
wordt de tijd, dat Woerden van een dorp naar stad 
uitgroeide, tot leven gewekt tijdens de Historische 
Spelen. 
www.beleefwoerden.com/agenda

26 oktober: Koeiemart 
Beleef deze oude traditie in de Boerenmarktstad 
Woerden met de Koeienshows, de kramenmarkt 
en gezellige activiteiten voor jong en oud tijdens 
de Snertweek. 
www.beleefwoerden.com/agenda

IJSSELSTEIN

24 september: Fashion & Lifestyle Event
Ontdek de nieuwste trends tijdens dit eigentijdse 
event bomvol fashion & lifestyle op o.a. een catwalk 
in de binnenstad van IJsselstein. 
inijsselstein.nl 

25 oktober en 29 november: Verlichte stadswandeling
Stadswandeling met gids langs de prachtig verlichte 
monumenten in de historische binnenstad van 
IJsselstein.
inijsselstein.nl 

(Foto: Tony Buijse)
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TUSSEN LEK & LINGE

12 t/m 15 oktober: Paardenmarkt Vianen 
De Paardenmarkt Vianen vindt zijn oorsprong in 
1271 en deze eeuwenoude traditie vindt nog steeds 
elk jaar plaats. Geniet van paardenshows, een 
kinderplein, volksspelen zoals ringsteken mast-
klimmen en koekslaan, de oude ambachtenmarkt, 
een loterij en natuurlijk de kermis met afsluitend 
vuurwerk. 
bezoeklekenlinge.nl/uitagenda

t/m 31 oktober: Tentoonstelling ‘Glas als ijsbreker’ 
Glasmuseum Leerdam 
Maak tijdens de bijzondere en unieke tentoonstelling 
van het Glasmuseum Leerdam kennis met 
‘schertsglazen’: glazen die de drinker verrassen en in 
gezelschap fungeren als ijsbreker. Deze fopglazen zelf 
uitproberen? Dat kan tijdens de Fopglas Experience! 
bezoeklekenlinge.nl/uitagenda

NIEUWEGEIN

27 oktober: Lezing Regenten en de waterlinie in het 
‘rampjaar’ 1672, Bibliotheek de Tweede Verdieping 
Lezing door historicus Leen Ouweneel, over het 
‘Rampjaar’ 1672 waarin water voor het eerst op grote 
schaal werd ingezet als verdedigingsmiddel. Toegang 
is gratis. Aanmelden via detweedeverdieping.nu 
 
30 oktober: 40 jaar Nieuwegeins Kamerkoor, 
Nicolaaskerk Nieuwegein 
Voor hun 40-jarig 
jubileum gaat 
het Nieuwegeins 
Kamerkoor het 
muziekstuk 
‘Ein deutsches 
Requiem’ van Johannes Brahms voor een groot 
gemengd koor zingen. Tickets zijn te koop via 
nieuwegeinskamerkoor.nl
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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

GOOI & VECHT

(Foto: Nico Ganzenwinkel)



In de permanente expositie in het
 

Waterliniemuseum wordt verteld 

over de geschiedenis v
an de 

waterlinie en de invloed 
op het 

Nederlandse landschap.

De Doe Expo over ‘De Waanzinnige 
Boomhut’ staat helemaal in het teken van de ruimte! Er zijn oogbollen, blobs, lasers en een raket!

In de Doe Expo ‘Onder Water’ 
komen Dees en Douwe met hun 

zelfgebouwde duikboot boven water 
in het rampjaar 1672. 

Nederland heeft de Oude Hollandse 

Waterlinie ingezet om de Franse 

musketiers tegen te houden. Ga met 

ze mee naar de 17e eeuw, maak een 

selfie, bekijk de schatkamer en kom 
sneeuwballen gooien!

Zoek alle 
vleermuizen!
Op het fort wonen 

ook hartstikke veel 

vleermuizen. Kun jij alle 

vleermuizen op deze 

bladzijde vinden?
Het zijn er 25!

De tijdelijke Kinder Doe Expo’s zijn geïnspireerd op kinderboeken en 
dagen kinderen van 6-12 jaar uit 
om te spelen, samen te werken 

en in de wereld van de boeken te 
stappen.

Daarnaast is fort bij Vec
hten een 

spannend fort waar je heerlijk 

rond kunt dwalen! 

Dus waar wacht je nog op? Kom 

naar het Waterliniemuseum!

Waterliniemuseum Fort bij VechtenAchterdijk 12, 3981 HB Bunnikwww.waterliniemuseum.nlwww.kindertentoonstellingen.nl030 – 65 65 285

De Doe Expo over 
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KLEINE STAD, GROTE GESCHIEDENIS

Wijk bij Duurstede is een bijzondere stad aan het water. 
Iedereen die Wijk kent, roemt het stadje vanwege 
de mooie ligging, gezelligheid en de authentieke 
panden in de binnenstad. Maar wat Wijk bij Duurstede 
extra bijzonder maakt is de enorme rijke historie die 
terugvoert naar de eerste eeuw van onze jaartelling toen 
de Romeinen de Rijn aanwezen als de noordgrens van 
hun rijk. In de vroege middeleeuwen was Dorestad een 
van de belangrijkste handelsplaatsen van Noordwest-
Europa. Boek een stadswandeling bij de VVV, vaar mee 
op de Lek met een heus Vikingschip, bezoek Molen Rijn 
en Lek, wandel langs Kasteel Duurstede of plof neer op 
een heerlijk terras op de oude Markt. Er is voor ieder wat 
wils! 
vvvkrommerijnstreek.nl

2000 JAAR GESCHIEDENIS

ONTDEK DE HOOFDSTAD 
VAN HET GROENE HART

Woerden, een vestingstad met een Romeins 
verleden en een echte Boerenmarktstad. Een 
bruisende stad waar oude tradities nog steeds te 
beleven zijn zoals de Koeiemart. Van koeienshows 
tot een kramenmarkt in het hele centrum. Snert 
eten en de Snertkoning/koningin tegenkomen 
tijdens de snertweekactiviteiten. Kortom, een 
dag feest voor jong en oud. Dit wil je niet missen!
Wil je wat minder feest? Kom dan lekker tot 
rust in de prachtige Hollandse natuur van het 
Groene Hart in en rondom Woerden. Trek je 
wandelschoenen aan en ga op pad. Beleef de 
prachtige groene polders door een van de vele 
wandelroutes. 
beleefwoerden.com

WANDELEN IN GOOI & VECHT 

Ontspannen dwalen over de ‘s-Gravelandse 
buitenplaatsen vol herfstkleuren of sportief 
doorstappen op het historische Voetstappenpad 
rondom Hilversum. Gooi & Vecht is een prachtig 
gebied om te wandelen, met veel bewegwijzerde 
routes door o.a. de bossen van Natuurmonumenten, 
het Loosdrechts Plassengebied en over de heide 
van het Goois Natuurreservaat. Parkeer bij een 
Toeristische Overstappunt (verspreid door de regio) 
en pak gemakkelijk een van de vele wandelroutes 
op. Wil je op pad met een handzame kaart van het 
Wandelnetwerk of zelf je route uitstippelen? Bestel 
dan de nieuwe Wandelkaart Gooi & Vecht! Inclusief 
handige plattegronden en inspirerende routetips.
visitgooivecht.nl/wandelen

Ontdek de geheimen van het Domplein in één 
tour. Tijdens de Domplein Highlights tour bezoek 
je DOMunder, het keizerlijk Paleis Lofen én de 
Domtoren. Zo ben je in 90 minuten 2000 jaar Utrechtse 
geschiedenis rijker. Een perfecte activiteit voor het 
najaar.

DOMUNDER
Tijdens het eerste deel van de tour daal je samen 
met een gids af onder het Domplein. Hier ligt de 
oorsprong van Utrecht. Je bezoekt DOMunder waar 

je de opgraving van de archeologische resten van 
Trajectum met eigen ogen kunt zien. Daarnaast beleef 
je de verwoestende storm van 1674 waarbij het schip 
van de Domkerk instort en het Domplein ontstaat.

PALEIS LOFEN
Vervolgens ontdek je de resten van het keizerlijk 
Paleis Lofen, de nieuwste historische attractie van de 
stad Utrecht. Hier ga je op tijdreis naar het jaar 1122, 
het jaar dat Utrecht een stad wordt. Op 2 juni 1122 
geeft keizer Hendrik V de Utrechters stadsrechten 

in zijn paleis, dat in de volksmond ‘Lofen’ wordt 
genoemd. 

DOMTOREN 
Als laatste is het tijd voor avontuur! Beklim de eerste 
121 treden van de iconische Domtoren binnen tot een 
hoogte van 25 meter en ontdek het verhaal van de 
hoogste kerktoren van Nederland.
Ben je benieuwd naar de Domplein Highlights Tour? 
Boek dan snel je ticket(s) via domtoren.nl of bestel ze 
in de Winkel van Utrecht (Domplein 9).

DOMunder is de prijswinnende historische attractie onder het Domplein Het keizerlijke Paleis Lofen

(Foto: Ans Elbers)



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

Oude Barnevelderweg 5 • Garderen • debeeldentuin.nl • (0577) 46 24 82 • maandag t/m zaterdag van 10.00 t/m 17.30 uur 

Kom ideeën op doen bij de Beeldentuin
Een sfeervolle showroom (1300 m2) met verschillende authentieke winkeltjes, boordevol 

sfeer en decoratie. Naast woondecoratie is er ook een assortiment (baby)kleding en accesoires, 
(droog)bloemen en sieraden. U vindt er o.a. merken als Riviera Maison, PTMD, Riverdale, 

Countryfield, Zusss, Biba en nog veel meer.  De plek bij uitstek voor ideeën om uw huis 
sfeervol in te richten.  

Naast de overdekte showroom en een beeldentuin van 3000 m2, is er een gezellige 
lunchroom.  In de lunchroom “De Rozentuin” kunt u genieten van een kopje koffie met gebak,  

lunch en een High Tea (op reservering). 

Naast ons is ook ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn met dit jaar als thema 
“Onze Vaderlandsche geschiedenis”.  

Voor meer informatie en tickets zie www.zandsculpturen.nl

de Rozentuin

Brasserie - Lunchroom

Open tot en met 31 oktober 2022Bezoek de tentoonstelling



Oude Barnevelderweg 5 • Garderen • debeeldentuin.nl • (0577) 46 24 82 • maandag t/m zaterdag van 10.00 t/m 17.30 uur 

Kom ideeën op doen bij de Beeldentuin
Een sfeervolle showroom (1300 m2) met verschillende authentieke winkeltjes, boordevol 

sfeer en decoratie. Naast woondecoratie is er ook een assortiment (baby)kleding en accesoires, 
(droog)bloemen en sieraden. U vindt er o.a. merken als Riviera Maison, PTMD, Riverdale, 

Countryfield, Zusss, Biba en nog veel meer.  De plek bij uitstek voor ideeën om uw huis 
sfeervol in te richten.  

Naast de overdekte showroom en een beeldentuin van 3000 m2, is er een gezellige 
lunchroom.  In de lunchroom “De Rozentuin” kunt u genieten van een kopje koffie met gebak,  

lunch en een High Tea (op reservering). 

Naast ons is ook ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn met dit jaar als thema 
“Onze Vaderlandsche geschiedenis”.  

Voor meer informatie en tickets zie www.zandsculpturen.nl

de Rozentuin

Brasserie - Lunchroom

Kerkplein 6, 3441 BG Woerden

www.stadsmuseumwoerden.nl

Nu 
10% RKU
 korting

- 160 oude ambachten en winkels
- Een uitgebreid speelgoedmuseum
- Speurtochten en een QR-tocht
- Een aparte speelruimte
- Ons museumcafé
- Wisselende exposities en activiteiten
*Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 10% korting op de 
entree voor max. 4 personen. Niet in combinatie met andere acties.

WWW.AMBACHTENMUSEUM.NL
Rijksweg 87 | Terschuur (Veluwe) | 0342 - 46 20 60

Ga mee op ontdekkingsreis!
In ons museum maak je een reis door 
het verleden en ontdek je onder andere:

Slapen in een hooiberghut is genieten van de rust op het platteland, 
maar wel met de luxe van een vakantiehuisje.

Vis- en zwemsteiger aanwezig.

Fam. Boer
Milandweg 89, 3651LZ Woerdense Verlaat
06-38113067 | info@waterliniehoeve.nl

www.waterliniehoeve.nl

Hooiberghutten 

RECREATIEKRANT 03 - 2022 CULTURELE CITYTRIP   |   PAGINA 21

OP CULTURELE CITYTRIP
IN REGIO UTRECHT

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. Dit jaar viert Utrecht 900 
jaar stadsrecht en beleef je in Amersfoort het 150e 
geboortejaar van kunstenaar Piet Mondriaan.

KOM GEZELLIG LANGS EN...

BELEEF CULTUUR 
MET AL JE ZINTUIGEN!

TIPS, AGENDA & INFO: 
WWW.CULTURELECITYTRIP.NL

 HOOR DE MOOISTE KLANKEN

 ZIE DE 
PRACHTIGSTE 

KUNSTWERKEN

VOEL CULTUUR TOT LEVEN KOMEN

PROEF DE 
LEKKERSTE 

LOKALE 
GERECHTEN

NEUS TUSSEN 
DE VERBORGEN

SCHATTEN



BELEEF DE VERHALEN 

VAN REGIO UTRECHT
BEZOEK DE STREEKMUSEA

VISIT UTRECHT REGION.COM/STREEKMUSEA

KASTELEN + AMBACHTEN + ERFGOED + KUNST + VOOR KIDS

WANDELROUTE VOOR 
ELKE WANDELAAR
Ben je een fanatieke 
wandelaar? 
Probeer dan eens de 
Heuvelrughike: een 
meerdaagse route 
over de Heuvelrug van 
92 km. De tocht start 
aan de oevers van het 
Gooimeer en eindigt 
aan de Grebbeberg 
net voorbij Rhenen. 
Tijdens deze tocht 
ontdek je alle highlights van de regio. 
Voor leuke wandeluitjes met kids hoef je niet ver 
te zoeken. Ontdek een van de kabouterpaden in 
bijvoorbeeld Soest, Leersum of Baarn, waar kinderen 
gewapend met puntmuts en opdrachtboekje op 
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HERFST OP DE HEUVELRUG

Breng een bezoek aan één van de streekmusea
die de provincie Utrecht rijk is. 

Er zijn zóveel mooie verhalen te beleven over de 
prehistorie, de Romeinen, de middeleeuwen en unieke 
buitenplaatsen. Wandel over of langs de resten van 
oude nederzettingen. Bewonder de prachtige collecties 
sieraden, gebruiksvoorwerpen en gereedschap of 
bekijk hoe de adel leefde. 

KIJKJE IN DE SCHATKAMER 
Laat je meeslepen door boeiende verhalen over 
historische gebeurtenissen of het rijke verleden 
van de regio Utrecht. In de streekmusea is elke keer 
weer iets nieuws te ontdekken voor jong en oud!

Trek je wandelschoenen aan en kom wandelen tijdens 
Oktober Wandelmaand op de Heuvelrug! 

Het gehele jaar kun je hier heerlijk wandelen, maar 
in het najaar is het extra bijzonder. Geniet van de 
herfstkleuren en vallende bladeren in de uitgestrekte 
bossen in de omgeving, kom wandelen op een van de 
vele klompenpaden of ontdek de wandelroutes langs 
kastelen. 

HERFSTACHTIG WANDELEN
Het najaar is het perfecte moment voor een wandeltocht. 
Het is nog een lekkere temperatuur en de bossen 
veranderen langzaam in een waar kleurenfestijn. 
Herfsttip: bezoek de Kaapse Bossen en beklim 
Uitkijktoren de Kaap in Doorn. Vanaf deze 25 meter hoge 
toren heb je een spectaculair uitzicht over de regio en 
heb je de beste spot ontdekt om te genieten van een 
schilderachtig herfstuitzicht. 

zoek gaan naar kabouters. Ook de natuurweetjes-
wandelingen en speurtochten zijn een leuk uitje voor 
het hele gezin. 

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij een 
van de vele themawandelroutes langs kastelen en 
militair erfgoed. Zo ontdek je tijdens de historische 
Verkennersroute in Renswoude alles over Kasteel 
Renswoude en omgeving door middel van 40 infor-
matieve paaltjes. Bij een wandelbezoek aan Soest leer 
je alles over de luchtvaarthistorie van het dorp. 

Voor een compleet overzicht van alle wandelingen 
kijk je op wandelen.opdeheuvelrug.nl

BELEEF DE VERHALEN VAN DE REGIO UTRECHT
KUNST KIJKEN 
De kunstmusea herbergen toonaangevende kunstcollec-
ties, vaste tentoonstellingen en inspirerende wisselten-
toonstellingen en laten jouw culturele hart sneller kloppen.

MUSEA VOOR KINDEREN 
Ga al puzzelend met de hele familie op ontdekkingstocht, 
doe een audiotour of een speurtocht, maak een virtuele
parachutesprong of leer over de oude Hollandse 
ambachten.

DE KUNST VAN HET AMBACHT 
Wist je dat je in de regio Utrecht échte Hollandse 
ambachten vindt die nog op traditionele wijze worden 
uitgevoerd? Ontdek de kunst van het ambacht tijdens 
een bezoek aan een van de leuke streekmusea.  

DE MAGIE VAN VERVLOGEN TIJDEN 
Utrecht telt vele prachtige kastelen en buitenplaatsen 
op de meest mooie plekken in het landschap. Kom eens 
een kijkje nemen in een van de kasteelmusea en ontdek 
hoe de bewoners hier vroeger leefden.   

WANDEL LANGS DE STREEKMUSEA 
Wandel het Hollandse IJsselpad, Kromme Rijnpad 
of een van de klompenpaden en geniet van een 
mix van streekverhalen, natuur en cultuurhistorie. 
Bezoek onderweg één van de musea of beleef de 
verhalen van toen én nu in de openlucht. 

Bekijk alle streekmusea, verhalen, exposities, 
activiteiten en routes op:  
www.visitutrechtregion.com/streekmusea

(Foto: Olivier Thijmen)



Kunst bekijken en kennis maken met kunstenaars in Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek 
en Werkhoven. Na een aantal jaren van afwezigheid zetten zij hun deuren weer open. Een 

verscheidenheid aan kunst, zowel schilderijen, digitale kunst, tekeningen en beeldhouwwerk (hout, 
keramiek en brons). U kunt het allemaal zien op 17 en 18 september aanstaande.

In De Napoleonschuur Amerongen tonen diverse kunstenaars, amateurs, semi-profs en professioneel een grote 
verscheidenheid aan kunstuitingen o.a. schilderijen, tekeningen, beelden en keramiek.

U bent van harte welkom van 10.30 uur - 17.30 uur. Adres: Burg. Jonkheer H. van den Boschstraat 44, 3958 CD te Amerongen

Een uitbreiding op onze expo is een kleine atelierroute waar u langs plaatselijke kunstenaars komt met een expo aan huis. 
Deelnemende kunstenaars zijn open op dezelfde expotijden 10.30 - 17.30 uur.

De Tabaksschuur en Kasteel Amerongen staan ook op onze plattegrond en nemen deel aan de wandelroute.
De folder/plattegrond wordt verspreid op diverse punten o.a. deelnemers, VVV en horeca.

Art Dorestad Kunstmarkt 
Zondag 2 oktober 2022 
van 10.30 tot 17.00 uur

 Wijk bij Duurstede

Atelierroute
17 en 18 September 2022 

van 12.00 tot 17.00 uur
Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek-Werkhoven

De Napoleonschuur Amerongen 
Kunst op Locatie

Zaterdag 29 t/m zondag 30 oktober 2022
10.30 uur - 17.30 uur

Burg. Jonkheer H. van den Boschstraat 44 Amerongen

Op zondag 2 oktober vind de jaarlijkse kunstmarkt weer plaats 
van 10.30 tot 17.00 uur in het centrum van Wijk bij Duurstede.

Er zal een diversiteit aan kunst te zien zijn van keramiek, objecten, schilderijen, bronzen etc... kom vooral 
naar het gezellige en bourgondische Wijk waar genoeg mogelijkheden zijn voor de inwendige mens.

Naast deze markt zijn er ook verschillende galeries open in het centrum, de molen Rijn en Lek en 
natuurlijk het kasteelpark en de Grote kerk, bezoek Wijk bij Duurstede dus.

Via www.cultureleregio.nl/atelierroute
kunt u onze folder zien met de routebeschrijvingen.

Info over deze expo: 
www.cultureleregio.nl

www.cultureleregio.nl
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TIJD VOOR DE HERFST

WOERDEN
Ontdek de Romeinen
Ga terug in de tijd en word een echte Romein. 
Bewonder archeologische vondsten zoals een deel van
een Romeinse Schip in het drive-in museum Parkeer-
garage Castellum of het Stadsmuseum Woerden. 
beleefwoerden.com

IN DE VOLGENDE 
RECREATIEKRANT:
» Winter in regio Utrecht
» Kerst
» De leukste winteractiviteiten
» Cultuur snuiven

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 culturele hart kunt ophalen. 
Heerlijk op een druilerige herfstdag opwarmen bij 
een nieuwe expositie bij jou in de buurt. Hieronder 
geven we alvast de leukste tips, waar je het sowieso 
warm van krijgt!  

KROMME RIJNSTREEK 
Kinder Doe Expo: 
Onder Water in Waterliniemuseum Bunnik
Geïnspireerd op het kinderboek ‘Onder Water in het 
rampjaar’ stap je t/m 30 oktober de 17e eeuw binnen 
via een schatkamer, zijn er postduiven, ontmoet je 
de Zonnekoning en gaat het vriezen. Je kunt gekke 
opdrachten doen, spelen en leert samenwerken. 
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda

TUSSEN LEK & LINGE
Beleef de onderwaterwereld
Kom oog in oog te staan met zoet- en zoutwatervissen, 
zoals haaien, piranha’s, zeesterren, anemoonvissen, 
discusvissen. Maar ook met dieren zoals gifkikkers, 
zeepaardjes, kleurrijke koralen en anemonen. Ook leuk: 
regelmatig worden er jonge haaien geboren in Aqua 
Zoo Leerdam! Voor kinderen zijn er leuke en leerzame 
speurtochten.
aquazoo-leerdam.nl

AMERSFOORT
Bezoek een expositie
Bezoek de indrukwekkende expositie ‘Onder Onze Ogen’ 
over mensenhandel in Nederland. Zes fotografen, allen 
Zilveren Camera winnaars, brengen in deze expositie 
mensenhandel op een indringende manier onder de 
aandacht. Meer actuele exposities vind je op 
tijdvooramersfoort.nl/actueleexposities UTRECHT

Kunstwerkplaats De Vrijstaat  De Vrijstaat is een kunstwerkplaats in Leidsche Rijn, voor kinderen en jongeren tussen 
de 6 en 26 jaar. Hier kan je kunst maken, ervaren en beleven. devrijstaat.nl/agenda

GOOI & VECHT
Tentoonstelling ‘De nieuwe Vrouw’ 
Bewonder vrouwelijke kracht, talent, doorzettings-
vermogen en schoonheid in de tentoonstelling 
‘De Nieuwe Vrouw’ in museum Singer Laren en geniet 
van de herfstkleuren in de Piet Oudolf museumtuin. 
visitgooivecht.nl/singerlaren

IJSSELSTEIN
Museum IJsselstein
Vanaf 8 oktober is de tentoonstelling Vensters te zien, 
over architectuur in de breedste zin van het woord: 
van historisch, IJsselsteins erfgoed en moderne 
stadsarchitectuur tot je lichaamsstructuur en 
landschapsvormgeving. 
inijsselstein.nl

NIEUWEGEIN
Herfstvakantie bij Stadstheater DE KOM
De hele herfstvakantie zijn er leuke voorstellingen 
te zien bij Stadstheater DE KOM in Nieuwegein. 
Er is voor iedereen wat: levendige theater, avontuur-
lijke kidsvoorstellingen of muziek in alle smaken. 
dekom.nl/herfstvakantie

UTRECHT
Tentoonstelling: compostkleding: 
de groene toekomst van onze fashion
Op deze expositie laten kunstenaars, performers, 
ondernemers en wetenschappers zien hoe je moestuin 
als voer voor fashion kan dienen. Te bezoeken t/m 
16 oktober bij Castellum Hoge Woerd. 
utrechtnatuurlijk.nl

UTRECHTSE HEUVELRUG 
Voorstellingen bij het Herman van Veen Arts Center
Het Herman van Veen Arts Center is een plek tussen 
de bomen voor dans, muziektheater, lekkere hapjes 
en beeldende kunst. Gelegen op Landgoed De Paltz, 
in het hart van Nederland. Naast optredens door 
gerenommeerde artiesten ligt het accent vooral op het 
creëren van exposities en speelmogelijkheden voor 
jonge, getalenteerde kunstenaars. 
uitagenda.opdeheuvelrug.nl

UTRECHTSE HEUVELRUG 
Gezicht op Rhenen vanuit het zuidwesten 
In Stadsmuseum Rhenen kun je genieten van dit 
topstuk van Jan van Goyen. De kunstenaar die in één 
adem genoemd wordt met bijvoorbeeld Rembrandt 
en Johannes Vermeer. Het schilderij trakteert de 
kijker op een portret van Rhenen in volle glorie. 
stadsmuseumrhenen.nl
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