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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.

Eindelijk zomer! En gelukkig kunnen we er dit jaar weer als vanouds op uit. Met in de vakantiemaanden een volle UITagenda, eropuit met kinderen, genieten op 
het water en de leukste zomeractiviteiten. In augustus start de internationale Spaanse wielerwedstrijd La Vuelta in Utrecht. In deze recreatiekrant lees je erover, 
geven we je tips over mooie routes en bijzondere fietsplekken en vertellen we hoe je zelf kunt meedoen aan La Vuelta. Bijvoorbeeld tijdens één van de vele leuke 
evenementen!

De Recreatiekrant regio Utrecht is een initiatief van onderstaande samenwerkende toeristische organisaties in de provincie Utrecht:

Op zoek naar inspiratie voor deze zomer? Deze leuke zomeractiviteiten in regio Utrecht mag je niet missen!

AMERSFOORT
Workshops Stadsatelier (Amersfoort, hele zomer). 
Ga creatief helemaal los tijdens de workshops van 
het Stadsatelier. Zin om het huis uit te gaan en lekker 
creatief bezig te zijn in Amersfoort? Of zoek je een 
originele activiteit? Dan is dit écht iets voor jou. 
vriendinnenuitjeinamersfoort.nl

WOERDEN 
Kaasmarkten (Woerden, t/m 20 augustus).
Op de Woerdense Kaasmarkt wordt nog elke zaterdag 
échte boerenkaas verhandeld in de zomermaanden. Om 
11.00 uur start de eerste kaasshow die je een keer gezien 
moet hebben! beleefwoerden.com

KROMME RIJNSTREEK
TOOST Foodtruckfestival (Wijk bij Duurstede, 2 t/m 
4 september). Geniet van de lekkerste happen uit 
een bonte karavaan foodtrucks, proost met vrienden 
en familie op het weekend of dans met je collega’s 
voor het rollende podium. En ook de kids hoeven 
zich geen moment te vervelen! Met wie TOOST jij? 
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda

GOOI & VECHT 
Sterk Water Pop-Up (Slot Zuylen, 21 juli t/m 14 augustus).
Geniet in de kasteeltuin van een heerlijk zomers 
vijfgangen diner, speciaal samengesteld op basis van 
de verhalen van Slot Zuylen. Laat je door Sterk Water 
meevoeren door 750 jaar geschiedenis. 
visitgooivecht.nl/uitagenda

IJSSELSTEIN 
Rondvaarten (IJsselstein, t/m eind oktober 2022). 
Stap eens aan boord van een fluisterboot voor een rond-
vaart door de stadsgrachten of een speciale lunchvaar-
tocht naar Marnemoende of Lopikerkapel! inijsselstein.nl

NIEUWEGEIN
Geina Escape route (Nieuwegein, hele zomer).
Ga met vrienden en/of familie met de fiets door Nieuwe-
gein op pad en ontsnap uit 2071 door de puzzels van de 
Geina Escape Route op te lossen! ziemeerinnieuwegein.nl

TUSSEN LEK & LINGE
Roef Familiespeurtocht (Vianen, hele zomer). 
Roef is niet zomaar een hond. Het is de hond van Hendrik 
van Brederode en hij woonde in Kasteel Batestein in 
Vianen. Tijdens één van hun reizen is Roef zijn baasje 
kwijtgeraakt. Help Roef het kasteel te vinden en ontvang 
een cadeautje! 
bezoeklekenlinge.nl/familiespeurtochtvianen

UTRECHT
Vuelta Fietshub (div. locaties, t/m 21 augustus). 
De Vuelta Fietshub is een rondreizend festival, van wijk 
naar wijk, waar urban sports, fietsen, kunst, cultuur en 
feest samenkomen. Kijk snel op welke locaties in Utrecht 
en de regio je ons kunt bezoeken! vueltafietshub.nl

UTRECHTSE HEUVELRUG 
Royal Park Live (Paleis Soestdijk, 7 t/m 10 juli). Alweer 
de vijfde editie van een reeks bijzondere zomeravond-
concerten met nationale en internationale topartiesten in 
de tuin van Paleis Soestdijk. uitagenda.opdeheuvelrug.nl

Foto cover : Ruben Drenth 
Druk : BDUmedia, bdu.nl

Rechten : Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. Zowel BDUmedia als 
de deelnemende toeristische organisaties zijn niet 
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Op de Utrechtse Heuvelrug 
overnacht je op onvergetelijke 

plekken, dichtbij gezellige steden 
en dorpen, maar toch midden in 
de natuur. Geniet van het echte 

vakantiegevoel door lekker buiten 
te zijn. Vanaf je vakantieadres 
fiets of wandel je zo door de 

heuvelachtige bossen, ontdek je 
indrukwekkende kastelen of strijk 
je neer op een terras met prachtig 

uitzicht. Eén ding is zeker: 
je gaat opgeladen en met fijne 
herinneringen weer naar huis!

Vier je vakantie 
op de Heuvelrug
DROOMLOCATIE VOOR EEN HEERLIJK VERBLIJF

BOEK JE VOLGENDE VERBLIJF OP VAKANTIE.OPDEHEUVELRUG.NL



VAKANTIE VIER JE BUITEN!

KIDS-VAKANTIE UITJES!
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UTRECHTSE HEUVELRUG  
(BAARN, LEERSUM, OVERBERG & SOEST) 
Kabouterwandelingen (4+). Wist je 
dat er op de Heuvelrug kabouters 
wonen? Echt waar, want overal zie 
je sporen. Kleine voetafdrukjes 
in het zand, wielsporen van een 
kruiwagentje, geplet gras van een 
middagdutje. Kom maar kijken! 
kids.opdeheuvelrug.nl

Vakantie vieren doet iedereen op zijn eigen manier. 
Uitgerust wakker worden in een hotel of B&B, 
genieten van de ondergaande zon op het terras van je 
vakantiehuis of ’s ochtends het gras onder je voeten 
voelen op de camping. Het echte vakantiegevoel krijg je 
door lekker buiten te zijn.  

Het mooie is dat je niet ver hoeft te reizen om nieuwe 
dingen te ontdekken en te beleven. In de regio Utrecht 
overnacht je op onvergetelijke plekken, in of dichtbij 
gezellige steden en dorpen of juist midden in de natuur 
en weg van alle prikkels, drukte en verkeer.  

Ervaar het gevoel van vrijheid, waarbij niets moet en 
alles mag. Vanaf je vakantieadres fiets of wandel je zo 
naar levendige plekken of heuvelachtige bossen, ontdek 
je Hollandse ambachten, indrukwekkende kastelen en 
prachtige musea of plof je neer op één van de terrassen 
met een geweldig uitzicht. Eén ding is zeker: je gaat 
opgeladen en met fijne herinneringen weer naar huis!

TUSSEN LEK & LINGE (LEERDAM)  
Speurtocht op zoek naar Glasschatten. Ga met een 
schatkaart op zoek naar glasschatten die zijn verstopt 
in de winkels van Leerdam! Heb je de glasschatten 
gevonden dan heb je een schitterend glasstaafje 
verdiend die op te halen is in de Glasblazerij! 
bezoeklekenlinge.nl

AMERSFOORT  
Dierenpark Amersfoort. Beleef dé dierentuin voor 
kinderen! Met een Klim-Alles route voor echte 
avonturiers. amersfoortmetkids.nl

NIEUWEGEIN  
Summerschool in Biblio-
theek de Tweede verdieping 
(12 t/m 14 juli, 14.30-16.00 
uur). Tijdens eerste week 
van de zomervakantie is het 
tijd voor Summerschool. 
De school voor ontdekker 
en professor van de 
toekomst. Trek je 
laboratioriumjas aan en 
zet je veiligheidsbril op! 
detweedeverdieping.nu 
 

UTRECHT 
Knutselen en (voor)lezen in de Dom (4-12 jaar).
Op 21 juli wordt de Dom omgetoverd tot knutsel- 
en leesruimte en komt de bieb naar de toren voor 
een voorleesochtend. domtoren.nl

WOERDEN  
Speelplezier bij BatensteinBuiten. Hier vind je alles voor 
een middag vol speelplezier. Van spetteren in het water 
en een midgetgolfbaan tot klimmen en klauteren op de 
speeltoestellen. beleefwoerden.com

UTRECHTSE HEUVELRUG 
Actie op de Heuvelrug (alle leeftijden). Heb je zin in actie, 
buiten spelen, soms wat chillen, lekker eten, kortom: 
vakantie? Kom dan naar de Heuvelrug! Daar is deze 
zomer iedere dag een avontuur, ook als het even minder 
goed weer is. kids.opdeheuvelrug.nl

IJSSELSTEIN 
Zomervakantie, Kindervertelvaart of -rondleiding 
(6-12 jaar). Je hoort de mooiste verhalen over de 
geschiedenis van IJsselstein  tijdens een speciale 
vertelvaart van Stichting Yselvaert of een rondleiding 
met een gids. inijsselstein.nl 

AMERSFOORT  
Kindvriendelijke musea. Ontdek de kinderactiviteiten 
voor een laagdrempelige kennismaking met kunst en 
cultuur. amersfoortmetkids.nlKROMME RIJNSTREEK  

(WIJK BIJ DUURSTEDE) 
Pannenkoekvaart met Trekschuit de Krommerijnder. 
Schepen zoals deze voeren vroeger over de Kromme 
Rijn, van Wijk bij Duurstede naar Utrecht. De boot 
(nu aangedreven door een fluistermotor) stopt 
bij Restaurant de Jonge Graaf voor een heerlijke 
pannenkoek. vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda

UTRECHT (HAARZUILENS) 
’t Natte Laand. Een avontuurlijke wandelroute voor 
het hele gezin door de bloemrijke weilanden van 
het Wielrevelt. Voor kinderen een fijne plek is om 
te spelen, te rennen en vies te worden in het groen. 
routesinutrecht.nl/locaties/122361392/t-natte-laand

Mariska Staal Fotografie

GOOI & VECHT (‘S-GRAVELAND)  
OERRR Bossafari (30 juli, 4+). Ga samen met de 
boswachter op jacht naar kleine kriebelbeestjes 
en andere bosbewoners. Reserveer vooraf online 
je plekje. visitgooivecht.nl/uitagenda



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

Kasteel & park 
elke dag geopend

www.kasteeldehaar.nl
Haarzuilens (Utrecht)

doe één van de 
leuke speurtochten 

of puzzeltochtten
voor jong & oud

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

BatensteinBuiten
Kom ook naar de grootste spetter-, sport- en speelplaats in de regio!

BatensteinBuiten is iedere dag open. De toegang is gratis! 
Met een spraypark, een 12-holes midgetgolfbaan, sportpark, speeltuin met  
kabelbaan, meerdere trampolines en nog veel meer!

Van Helvoortlaan 40 | Woerden
www.woerdensport.nl/batensteinbuiten



BELEEF DE VERHALEN 

VAN REGIO UTRECHT
BEZOEK DE STREEKMUSEA

VISIT UTRECHT REGION.COM/STREEKMUSEA

KASTELEN + AMBACHTEN + ERFGOED + KUNST + VOOR KIDS





LA VUELTA 2O22 START IN UTRECHT 
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BOEK JE VUELTA-ARRANGEMENT
Zin in een onvergetelijke La Vuelta Holanda? Boek 
dan je verblijf in één van de hotels, vakantieparken 
of campings in de regio Utrecht. Als je wilt kun je 
eenvoudig fietshuur bijbestellen en kun je genieten 
van mooie Vuelta-evenementen en andere 
activiteiten in de regio. vamosutrecht.nl

OFFICIËLE VUELTA TOERTOCHT
Heb je wel zin in een sportieve uitdaging en wil je 
zelf onderdeel zijn van La Vuelta? Dan is de Vuelta 
Toertocht Utrecht op zondag 14 augustus echt iets 
voor jou! Met routes over 35 en 60 kilometer (voor 
recreatieve fietsers) of 85, 115 en 165 kilometer 
(voor racefietsers) is er voor iedereen een 
geschikte afstand! toerversievuelta.nl

’S-HERTOGENBOSCH

PROVINCIE NOORD-BRABANT

PROVINCIE UTRECHT

2E ETAPPE
’S-HERTOGENBOSCH-UTRECHT
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20 AUGUSTUS 2022

In augustus start La Vuelta a España (één van 
de drie grootste wielerkoersen ter wereld) in 
Nederland. Na de eerste etappe op vrijdag met start 
en finish in Utrecht doorkruist de karavaan tijdens 
de tweede etappe over ruim honderd kilometer op 
zaterdag via Amersfoort de Utrechtse Heuvelrug, 
op weg naar de finish op het Utrecht Science Park. 

La Vuelta Holanda is veel meer dan drie dagen 
wielrennen alleen. Het is een groot feest voor 
de regio met de hele zomer vele tientallen 
evenementen rond onder meer sport, cultuur, 
ondernemen en duurzaamheid. In deze 
recreatiekrant lees je alles over La Vuelta Holanda 
in de regio Utrecht! 

VUELTA UITAGENDA
Komende tijd zijn er in de hele regio Utrecht tientallen 
Vuelta-evenementen voor jong en oud rond o.a. sport, 
cultuur, ondernemen en duurzaamheid. In vrijwel 
iedere plaats langs de route worden activiteiten 
georganiseerd. 
Tips voor leuke Vuelta-evenementen zijn:

Hele zomer: Strava segment La Vuelta Holanda 
QOM/KOM (Amerongen)
Zet deze zomer op de populaire fietsapp Strava 
de snelste tijd neer op de klim naar de Amerongse 
Berg en kroon je tot Queen of King of the Mountain!

T/m 21 augustus: Vuelta Fietshubs (Amerongen, 
Amersfoort, Leidsche Rijn, Soest, Utrecht, Zuilen)
Kom naar de Vuelta Fietshub, het rondreizende 
minifestival waar urban sports, fietsen, kunst, 
cultuur en feest samen komen. 

22 t/m 27 juli & 14 augustus: 
Het NUT speelt Vuelta (Utrecht)
Twee renners, oude vrienden. Ooit gedebuteerd 
als een koppel krabbers in de achterhoede van het 
peloton van La Vuelta. Een voorstelling van het 
Nieuw Utrechtse Toneel (NUT) tijdens Festival 
De Parade en in TivoliVredenburg.

9 t/m 14 augustus: Vamos Spinning (Amerongen, 
Soest, De Bilt, Zeist, Utrecht. Leusden) 
Altijd al willen spinnen op flamenco of de klanken 
van castagnetten? Spring op de fiets, sluit je aan 
bij het peloton van La Vuelta en kom spinnen in 
Spaanse sferen op unieke locaties langs de route.

18 t/m 20 augustus: Vuelta033 (Amersfoort)
Fietsfestival rond La Vuelta met op vrijdag een 
klimtijdrit van opoe- tot racefiets en van bakfiets 
tot handbike en op zaterdag een Spaanse dag met 
live-koersbeelden, podiumoptredens een film.

19 t/m 21 augustus: Cine de Vuelta (Utrecht) 
Filmfestival met de grootste Spaanse filmclassics. 
Stippel je eigen tour uit langs drie filmhuizen met 
als afsluiting een Spaanse filmklassieker in de 
zomerse buitenlucht.

20 augustus: Fiesta de la Vuelta (Utrecht Science Park)
Wielerfestival naast de finish van de Vuelta-etappe. 
Leer van inspirerende sprekers, vermaak je op de 
pumptrack, waag een dansje bij de salsadansworkshop 
en bekijk de koers live.

21 augustus: Keistad Fietsfestival (Amersfoort)
Jaarlijkse fietsfeestje, dit jaar in het teken van 
La Vuelta. Met o.a. routes voor gravelgrinders,  
kids-activiteiten, duurzame fietsmarkt en een 
fietsportret van jouw fiets.

TIP:  Op vamosutrecht.nl vind je een 
 compleet overzicht van alle Vuelta-
 evenementen in de regio Utrecht.

HOOGSTE PUNT OP DE HEUVELRUG
Met de onthulling van een bord boven op de Amerongse Berg door wielerlegende Joop Zoetemelk gingen in mei 
de Vuelta-festiviteiten op de Utrechtse Heuvelrug officieel van start. Tot eind augustus worden er in de hele regio 
tientallen Vuelta-evenementen georganiseerd .

Om er voor inwoners en bezoekers van de hele 
regio een groot feest van te maken, zetten onder 
meer ondernemers, verenigingen, gemeentes en 
cultuurmakers zich in voor vele tientallen evenementen 
verspreid over de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse 
Vallei. 

FIETS-EVENEMENTEN IN DE REGIO
Zo wordt onder meer in Veenendaal gewerkt aan een 
Vuelta Kidsfestival, kan in Soest worden gespind op 
klassieke muziek, zijn er rond Huis Doorn fietsgerichte 
museale activiteiten en gaan de Zeister Muziekdagen 
dit jaar in Spaanse sferen van start. Daarnaast is er 
een cultuurfestival in Rhenen, worden er in Driebergen 
en Scherpenzeel speciale wielerevenementen 
georganiseerd en kunnen in diverse dorpen 
schoolkinderen deelnemen aan dikke banden races. 

Bijzonder zijn ook verschillende duurzaamheids-
initiatieven die worden voorbereid, waaronder een 
plasticvrij challenge en Vuelta plogging om zwerfafval 
langs het parcours op te ruimen.

Alle info over de activiteiten rond La Vuelta op de 
Heuvelrug is te lezen op vuelta.opdeheuvelrug.nl

DE ROUTE VAN LA VUELTA
Benieuwd naar de plekken in de regio Utrecht waar het 
wielerpeloton en de groene karavaan op vrijdag 19 en 
zaterdag 20 augustus langs komen? Bekijk de routes op 
vamosutrecht.nl.

ETAPAS: GENIETEN BIJ DE HORECA
Met Vuelta Etapas geniet je in juli en augustus zelf van 
heerlijke Spaanse gerechten, en doe je meteen een 
bijdrage aan het Fonds Gehandicaptensport (het trotse 
goede doel van La Vuelta Holanda). De deelnemende 
horeca in de regio Utrecht vind je op de website. 
vamosutrecht.nl.

(Foto: La Vuelta Holanda)





UTRECHT VIERT 
9OO JAARSTADSRECHTEN
Naast de komst van La Vuelta staat Utrecht de hele 
zomer in het teken van feest. De negenhonderdste 
verjaardag van de stad wordt gevierd met meer 
dan vijf maanden feestelijke activiteiten. Begin juni 
vond de heropening plaats van het keizerlijk Paleis 
Lofen; het verdwenen paleis van Utrecht. Op 2 juni 
1122 werden daar de stadsrechten ondertekend. Nu, 
900 jaar later, kun je door de resten van het paleis 
dwalen en ontdekken hoe Utrecht een stad werd.

CULTUUR IS DICHTBIJ
Je hoeft dus niet ver te gaan om cultuur te snuiven. 
Utrecht biedt onderdak aan tal van verrassende 
schatkamers, musea en galerieën. Ook zijn er weer 
genoeg tentoonstellingen te vinden in de stad. 
Zo vind je in het Centraal Museum ‘De gezonde 
stad’, waarmee het museum het 900-jarig 
bestaan van Utrecht viert. Of kom naar Het 
Nieuwe Muntgebouw en ervaar de grootschalige 
tentoonstelling over erotiek als levenskracht 
‘Come Alive’. Kijk voor het volledige culturele 
aanbod op ontdek-utrecht.nl.
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FIETS DEZE ZOMER ZELF LA VUELTA
Met vier prachtige recreatieve fietsroutes over de 
Utrechtse Heuvelrug kun je ook zelf het parcours 
van La Vuelta Holanda ervaren. Misschien wat 
minder snel, maar wél heel mooi. De routes volgen 
de fietsknooppunten en brengen je op diverse 
plekken langs het parcours.

La Vuelta Holanda - Ronde van Zeist voor e-bike (64 km)
Ook deze route start bij TOP Slot Zeist en gaat door de 
bossen en landgoederen in het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug. Deze route gaat daarnaast nog iets verder 
naar het ‘tropische’ Henschotermeer. 
routesinutrecht.nl/vueltazeist-ebike

La Vuelta Holanda - Ronde van Rhenen (48,5 km)
De Ronde van Rhenen start bij TOP Amerongen en laat 
je stevig doortrappen. De route gaat namelijk over de 
Amerongse Berg, met een hoogte van 69 meter het 
hoogste punt van de provincie Utrecht. Je fietst door 
naar Rhenen waar de Vuelta-renners in augustus de 
provincie Utrecht binnenkomen. 
routesinutrecht.nl/vueltarhenen

La Vuelta - Ronde van Zeist (51 km)
De Ronde van Zeist start bij TOP Slot Zeist en gaat 
door de prachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug, 
zoals de Kaapse Bossen. Je fietst door Nationaal Park  
Utrechtse Heuvelrug en langs mooie landgoederen. 

routesinutrecht.nl/vueltazeist

La Vuelta Holanda - Ronde van Leusden (43 km)
De Ronde van Leusden start bij TOP Theehuis 
Mon Chouette en gaat via het Valleikanaal richting 
Woudenberg, langs de natuur en de bossen bij het 
Henschotermeer en Austerlitz. Via Landgoed Den Treek 
en Amersfoort fiets je weer terug naar het startpunt.

routesinutrecht.nl/vueltaleusden

TIP: voor een overzicht 
van alle Vuelta-
fietsroutes scan je met je 
smartphone deze QR-code

LA VUELTA HOLANDA 2O22 IN UTRECHT
Wist je dat Utrecht de eerste stad ter wereld is die 
gastheer is van de drie grootste wielerrondes? 
In augustus is Utrecht het podium van de start van 
La Vuelta, de Ronde van Spanje. 

Op 19 en 20 augustus rijdt het peloton van La Vuelta 
door de Domstad. Met (internationale) toprenners, een 
ploegenpresentatie, twee prachtige etappes door de 

regio en een uitgebreid activatieprogramma wordt 
het een uniek event om mee te maken. De stad wordt 
omgetoverd tot een grote Spaanse fiësta!

#vamos! Vier La Vuelta met ons mee. Festivals, 
voorstellingen, workshops; genoeg om uit te kiezen.
Kijk voor het volledige programma van La Vuelta in 
Utrecht op vamosutrecht.nl.

(Foto: La Vuelta Holanda)

(Foto: Koen Peters)





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.

BUSSUM

ABCOUDE NIGTEVECHT

LOENEN AAN DE VECHT

BREUKELEN

KOCKENGEN

TIENHOVEN

MAARSSEN

MAARSSEN-
BROEK OUD ZUILEN

WOERDEN

MONTFOORT

VIANEN

UTRECHT

HOUTEN

IJSSELSTEINOUDEWATER

WIJK BIJ DUURSTEDE

DOORN

MAARN
MAARSBERGEN

DRIEBERGEN

BUNNIK

ZEIST

SOEST

EEMNES SPAKENBURG

AMERSFOORT

OVERBERG

LEERSUM

AMERONGEN

RHENEN

AMSTERDAM

AMSTELVEEN

NAARDEN

MIJDRECHT
VINKEVEEN

UITHOORN

AALSMEER

WILNIS

KAMERIK

GOUDA

NEDERHORST 
DEN BERG

BAARN

SOESTERBERG

DE BILT

BILTHOVEN

DEN DOLDER

LEUSDEN

WOUDENBERG SCHERPENZEEL
RENSWOUDE

VEENENDAAL

EDE

BARNEVELD

VOORTHUIZEN

NIJKERK

PUTTEN

ERMELO

HOEVELAKEN

LUNTEREN

CULEMBORG BEUSICHEM

NIEUWEGEIN

SCHOONHOVEN

LOPIK

LINSCHOTEN

BODEGRAVEN

HARMELEN

VLEUTEN

DE MEERN

MAARTENSDIJK

HUIZEN

BLARICUM

LAREN

HILVERSUM

LOOSDRECHT

ODIJK

WEESP

LEERDAM

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.



WOERDEN:

 

(foto:40 plus vriendinnen)

12 t/m 20 augustus: Woerdense Vakantieweek, Woerden 
Zeven dagen feest vol activiteiten, vermaak, en natuurlijk 
plezier tijdens de laatste week van de zomervakantie. 
beleefwoerden.com 
 
20 augustus: Historische kaasmarkt, Woerden 
Tijdens de Historische Kaasmarkt kom je alles te 
weten over de geschiedenis van de Woerdense kaas. 
beleefwoerden.com 
 
 
KROMME RIJNSTREEK 

27 augustus: Oogstfeest, Cothen 
Feest ter ere van de fruitoogst met demonstraties, oude 
ambachten, rondleidingen, kinderactiviteiten, zang en 
dans! vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda 

23 t/m 25 september: Lekkodagen, Wijk bij Duurstede 
Mooie historische schepen die de Hollandse wateren 
bepaalden in de eerste helft van de vorige eeuw zijn te 
bewonderen in de stadshaven. 
vvvkrommerijnstreek.nl/uitagenda 
 
 
GOOI & VECHT 
3 juli: Hoppop minifestival, Hilversum 
De Gooische Bierbrouwerij organiseert een piepklein 
muziekfestival. Ingrediënten: drie leuke bands, twee 
fijne foodtrucks en één toplocatie. Het omfietsen waard! 
visitgooivecht.nl/uitagenda 
 
31 juli, 28 augustus en 25 september: 
FORT ZONdag, Maarsseveen 
Een dag vol toneel, dans, cabaret, keramiek, fotografie, 
muziek, fietsen, wandelen én heerlijk eten van Pop Up 
Paella. visitgooivecht.nl/uitagenda 

ZOMERAGENDA
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IJSSELSTEIN 
 
12 t/m 14 augustus: 
HOPPAAA! Proef de zomer!, IJsselstein   
Foodtruckfestival met regelmatig nieuwe smaken, maar 
altijd lekker eten en drinken, muziek en vermaak voor het 
hele gezin. inijsselstein.nl  
 
10 september: IJsselFestein, IJsselstein   
Het meest verrassende en gratis muziekfestival van 
IJsselstein en omgeving in het Kasteelpark, bij de 
Kasteeltoren. The place to be voor liefhebbers van 
music, food & drinks. inijsselstein.nl 
 
 
TUSSEN LEK & LINGE 
 
Hele zomer: Audiotour Waterverhalen, Fort Everdingen 
Wandel door het uitgestrekte polderlandschap, luister 
ondertussen naar de verhalen van de inwoners van 
Everdingen over hun liefde en angst voor het water en 
zing mee met het Waterlied.  
bezoeklekenlinge.nl/uitagenda 

9 t/m 11 september: 
Nationale Glas- & Kunstdagen, Leerdam  
Langs de pittoreske haven aan de Zuidwal met haar 
karakteristieke muizentorentjes en in het gezellige 
centrum van Leerdam tonen de vele standhouders hun 
mooie en/of opvallende (glas)kunstwerken. Afgewisseld 
met diverse tentoonstellingen en demonstraties 
die verspreid door het centrum te vinden zijn. 
bezoeklekenlinge.nl/uitagenda 

 
NIEUWEGEIN 
 
3 juli: Gluren bij de buren, Nieuwegein 
Tijdens Gluren bij de Buren veranderen huiskamers 
en tuinen in tijdelijke podia met een intieme sfeer. 
glurenbijdeburen.nl 
 
3 september, Authentieke dag, Nieuwegein 
Volle aandacht voor het rijdende erfgoed tussen op de 
Dorpsstraat en Koninginnenlaan in het oude centrum van 
Vreeswijk (Nieuwegein). invreeswijk.nl 
 
 
UTRECHT 
 
2 juli: Open Tuinen Dag, Utrecht  
Tijdens deze dag worden meer dan 50 tuinen open-
gesteld. Ontdek grote, kleine, bijzondere, verborgen 
en unieke tuinen. opentuinendagutrecht.nl 
 

Vrijdag 8 t/m 10 juli: 
Buurtcamping Steede Hoge Woerd, Utrecht 
Ook dit jaar wordt de zomervakantie afgetrapt door 
de buurtcamping Utrecht. Drie dagen lang is Steede 
Hoge Woerd een mini-dorpje bewoond door een 
diversiteit aan buurtbewoners. debuurtcamping.nl
 
20 augustus: Fiesta de la Vuelta, Utrecht Science Park  
Wielerfestival dat op zaterdag 20 augustus tijdens de 
tweede etappe wordt gehouden op het Utrecht Science 
Park en waar je live de koers op een groot scherm kunt 
volgen met een (Spaans) hapje, een drankje en goede 
muziek. fiestadelavuelta.domrenner.nl 
 
10/11 september: Rondje Singel, Utrecht  
Dit  jaar vieren we de singel met Rondje Singel met een 
programma met activiteiten langs de Singel, binnen 
en buiten, cultuur en natuur, zien, doen en beleven. 
culturelezondagen.nl 
 
3 september: Holland Limes Classic  
Unesco Werelderfgoed en sportief dagje uit 
met verschillende afstanden, o.a. de Maximus 
Brouwerij-route (112 km, Leiden/Woerden/Utrecht). 
hollandselimesclassic.nl 

 
AMERSFOORT 
 
T/m 11 september: Kunst- en wandelroute Up 
Amersfoort, Amersfoort 
up-amersfoort.nl 
 
Geheel 2022: Jubileumjaar Mondriaan 150 jaar, 
Amersfoort 
Vier het 150e geboortejaar van Mindraai met een ‘Feest 
van de Verbeelding’. Kom jij ook langs? 
mondriaan150.nl 
 
Hele zomer: Het vriendinnenuitje van het jaar, 
Amersfoort 
vriendinnenuitjeinamersfoort.nl   
 
Hele zomer: Kinderactiviteiten, Amersfoort 
amersfoortmetkids.nl 
 
Hele zomer: Uit in Amersfoort, Amersfoort 
Met theater, film, muziek en festivals maak jij van jouw 
avond een feestje!   
uitinamersfoort.nl 
 
 
UTRECHTSE HEUVELRUG 
 
Hele zomer (wekelijks): BBQ workshop 
bij Aaltje aan de Linie, Woudenberg 
Na deze BBQ Workshop bak je straks de sterren van 
de hemel en nog veel belangrijker, je beleeft een 
prachtige middag of avond met jouw groep! 
uitagenda.opdeheuvelrug.nl 
 



REGIO UTRECHT
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Hele zomer: Pluktuin Hoeve Ravenstein, Baarn
Maak een ontspannen wandeling naar de pluktuin, geniet 
van de kleuren, de geuren én… stel je eigen boeket 
samen of oogst je eigen kruiden. Leuk en lekker voor 
jezelf, of om iemand anders blij mee te maken. 
uitagenda.opdeheuvelrug.nl

T/m 3 september: 
Henk Helmantel meester in realisme, Veenendaal
De schoonheid van circa 25 klassieke schilderijen 
van Henk Helmantel is te bewonderen in Museum 
Veenendaal. Breng jij deze zomer een bezoekje? 
uitagenda.opdeheuvelrug.nl

13 t/m 27 augustus, Zeister Muziekdagen 2022, Zeist
Het toonaangevende internationale kamer-
muziekfestival, met topmusici uit alle windstreken 
en talentontwikkeling van jonge musici hoog in het 
vaandel. 
uitagenda.opdeheuvelrug.nl

13/14 augustus, Bloemencorso, Leersum
Het grootste evenement van de Utrechtse Heuvelrug 
vindt dit jaar plaats op 13 en 14 augustus. Twintig 
bouwgroepen zetten zich elk jaar weer in om 
de mooiste praalwagen te presenteren. 
uitagenda.opdeheuvelrug.nl

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

GOOI & VECHT

IN DE UTRECHTSE STREEKMUSEA
Tentoonstelling ‘Groet en Bloed’ (Kasteel Amerongen) 
Expositie met o.a. prachtige collectiestukken en brieven 
over de rol van het Kasteel in het rampjaar 1672 (dagelijks 
vanaf 11.00 uur)

‘Amie Dicke Solo’ (Landhuis Oud Amelisweerd, Bunnik)
Foto’s uit modetijdschriften vormen de basis van haar 
expositie in het prachtige oude landhuis.
(woensdag t/m zondag: 11.00-17.00 uur)

Tentoonstelling ‘Glas als ijsbreker’ 
(Glasmuseum Leerdam)
Unieke tentoonstelling over schertsglazen, onderdeel 
van de drinkgewoontes uit de 16e en 17e eeuw (open 
dinsdag t/m zondag)

‘Mens maakt landschap maakt mens’ 
(Museum IJsselstein)
Kunstproject over het Groene Hart door onderzoeks-
journalist Dennis l’Ami en mediakunstenaar Arnold 
Hoogerwerf (v.a. 16 juli op woensdag t/m zondag: 
13.00-17.00 uur)

Meer tips op visitutrechtregion.com/streekmusea





FIETS DE BIOLOGISCHE FIETSROUTE AMERSFOORT
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FIETSEN VOOR JE ETEN (IJSSELSTEIN) 
Stap op de fiets en koop je dagelijkse boodschappen 
bij één van de stalletjes langs de weg, kwekerijen, 
boerderijen en kleine winkeliers. inijsselstein.nl 

De biologische fietsroute is een must-do voor 
de fietsliefhebber die alles te weten wil komen 
over biologische streekproducten. Je komt langs 
verschillende locaties waar je gelijk streekproducten 
kunt proeven. Of je nu een liefhebber bent van kaas, 
biologische groenten en fruit of zelf gebrouwen bier. 
Alles komt aan bod!

HET LOKAAL
Lokaler dan dit wordt het niet! Het Lokaal is een 
restaurant én winkel vol met streekproducten. Hier wordt 
zelf brood gebakken, koffie gebrand en bier gebrouwen. 
Kom langs voor versgebakken (zuurdesem)brood dat 
wordt gebakken door Elsenburg & Sebastiani. Volgens de 
jury van de Nationale Zuurdesembroodproeverij bakken 
zij het beste zuurdesembrood van heel Nederland.  
Probeer ook een kopje Boot Koffie. Deze koffie komt 

van koffieboeren uit ontwikkelingslanden, die hier 
een rechtvaardige prijs voor hebben ontvangen. Boot 
hecht veel waarde aan persoonlijk contact en gelooft 
in langdurige relaties, met koffiedrinkers maar ook met 
leveranciers. Vandaar dat de naam van de koffieboer 
prominent vermeld staat op de etiketten van de koffie.
Adres: Oliemolenhof 90

DLC RESTAURANT
DLC, wat staat voor ‘Daily Local Cooking’, is volledig 
opgebouwd uit gerecyclede materialen. Hier wordt 
samengewerkt met diverse maatschappelijke 
organisaties. Zo krijgen mensen met een beperking of 
een afstand van de arbeidsmarkt een kans om mee te 
doen in de maatschappij. 
De ingrediënten die worden gebruikt komen uit eigen kas 
en moestuin of ze zijn gehaald bij boeren en leveranciers 
uit de streek. De ingrediënten hebben dus geen 

overbodige kilometers afgelegd voordat ze op jouw bord 
belanden. Vers, gezond en heel duurzaam!
Adres: Soesterweg 332

DE NIEUWE GRAANSCHUUR
De laatste stop van de fietsroute is De Nieuwe 
Graanschuur in hartje Amersfoort. Een winkel met 
biologische producten die voornamelijk uit de streek 
komen. Ze maken men zich hard voor het verkopen 
van verpakkingsarme producten. Zodat er minder 
verpakkingsmateriaal geproduceerd en weggegooid 
hoeven te worden. Kom dus langs met je eigen zakje, 
bakje of flesje!
Adres: Bloemendalsestraat 19

Bekijk de volledige route inclusief kaartje op: 
tijdvooramersfoort.nl/biologische-fietsroute

VERRASSENDE FIETSPLEKKEN
FIETSCAFÉ 
DE PROLOOG 
(AMERONGEN) 
Dé ontmoetingsplek 
van de regio voor 
recreatieve en 
sportieve fietsers 
vind je aan de voet 
van de Amerongse 
Berg. Met deze zomer 
leuke Vuelta-events! 
opdeheuvelrug.nl

OUDSTE FIETSPAD VAN NEDERLAND 
(UTRECHT) 
Wist je dat de Maliebaan het oudste fietspad is? Utrecht 
was toen trendsettend, en is dat nog steeds: in de Coya 
Bicycle Cities Index van beste fietssteden ter wereld 
prijkt Utrecht op de eerste plaats. ontdek-utrecht.nl

GROOTSTE NATUURBRUG TER WERELD 
(HILVERSUM) 
Via de Mooi Gooi fietsroute kom je bij natuurbrug 
Zanderij Crailoo in Hilversum en overbrug je ’s-werelds 
grootste ecoduct. bit.ly/bestelmooigooi

VAN STAD TOT NATUUR (AMERSFOORT)  
Fietsen in Amersfoort: van stad tot natuur. Stap op 
je stalen ros en ontdek prachtigste natuurgebieden. 
tijdvooramersfoort.nl

FIETSLIEFHEBBER (NIEUWEGEIN) 
Lampen en stoelen gemaakt van fietsonderdelen: 
je kijkt je ogen uit in Arie Liefhebber’s winkel. Deze 
fietsliefhebber is trouwens ook kampioen op de Hoge Bi! 
fietsliefhebber.nl

PAND PANNENKOEK (SCHALKWIJK) 
Midden op het Eiland van Schalkwijk geniet je in 
een uniek pand van een vers gebakken pannenkoek. 
Deze plek is tevens Toeristisch OverstapPunt (TOP) 
en is populair onder fietsers en wandelaars. 
pandpannenkoek.nl

LANGS ROMEINSE KUNST (WOERDEN) 
Fiets langs vier verschillende kunstwerken langs 
rivier de Rijn en ontdek alles over de Romeinse Limes. 
beleefwoerden.com



Bij de expositie is een handzame 
catalogus verschenen. Deze is gratis 
te verkrijgen bij het begin van de 
route (zolang 
de voorraad 
strekt) of dmv 
deze QR-code 
te downloaden 
via de site van 
PubArt kunst-
projecten).

strekt) of dmv 
deze QR-code 
te downloaden 
via de site van 
PubArt kunst
projecten).

Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster
Land art rond het Eemklooster

23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022
23 april t/m 30 oktober 2022

Locatie: 
Het Eemklooster, Amersfoort
Daam Fockemalaan 22, 
3818 KG Amersfoort

Terrein vrij toegankelijk 
dagelijks van 10:00 - 20:00 uur.
Ruime gratis parkeergelegenheid.

www.eemklooster.nl  -  www.pubart.nl

Laat je verrassen tijdens een wandelingetje 
door het mooie bos. Ga schommelen op de 
schommelbank van Chiel Kuijl, zie hoe het licht 
schijnt door de ‘kerkramen’ van Thea van Vliet 
(die gemaakt zijn van veren, takjes en bladeren) 
en hervind je evenwicht bij de mobiles van 
Peter Huibers. Op werkdagen 
kun je eventueel aan het 
einde van de omgang 
iets gaan drinken of 
eten bij restaurant 
La Cantina.

Maandelijks zijn 
er Meet & Greet 
momenten met 
de kunstenaars: 
zie voor het 
actuele programma 
social media van 
PubArt en de website 
www.pubart.nl.

Deelnemende 
kunstenaars:
Yolanda van Dongen & 
Jacomien Boonstra, Peggy Eras, 
Jan Everwijn, Hedy Hempe, 
Peter Huibers, Elganan Jelsma, 
Chiel Kuijl, Carola Mokveld, 
Hester Pilz & Elsbeth Pilz, Johan 
Sietzema, Jos Smink en Thea 
van Vliet.

Ontdek spannende land art 
kunst in de kloostertuin

In het park rondom het Eemklooster in 
Amersfoort is tot 30 oktober 2022 de 
expositie ‘Stille Omgang’ te zien. 
Waar vroeger de nonnen uit het klooster 
wandelden, tonen nu hedendaagse 
kunstenaars tussen de bomen en op 
de gazons speciaal voor deze locatie 
gemaakte kunstwerken. 

Mede mogelijk gemaakt door:
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UTRECHTSE HEUVELRUG
Fietsen langs de Grebbelinie (div. routes v.a. 30 km)
Start:  o.a. TOP Fort aan de Buursteeg 
 (Buursteeg 2, Renswoude)
Info:  fietsen.opdeheuvelrug.nl

FIETSREGIO VAN NEDERLAND
Utrecht is een kleine provincie, maar met grootse 
verhalen. Je vindt er meer dan 300 kastelen 
en buitenplaatsen, forten van de Hollandse 
Waterlinies en overblijfselen van de Romeinse 
limes. Ook is Utrecht een gevarieerde provincie 
met veel verschillende landschappen afgewisseld 
door middeleeuwse steden en dorpen. 

FIETSENLIEFHEBBERS WELKOM
Utrecht is bij uitstek een provincie voor 
de fietsliefhebber. Dankzij een uitgebreid 
fietsnetwerk kun je alle kanten op en omdat de 
provincie zo compact is, biedt elke fietstocht 
veel variatie. Bovendien zijn er veel voorzieningen 
onderweg zoals horeca, Toeristische 
OverstapPunten (TOP’s) en leuke pauzeplaatsen.

FIETSKNOOPPUNTEN
Het fietsknooppuntensysteem werkt eenvoudig. 
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.
Op basis van de fietsknooppunten kun je themaroutes 
volgen of je eigen fietsroute plannen. Kijk voor de 
mooiste fietsroutes en de fietsrouteplanner op 
routesinutrecht.nl/fietsen.

LEUKE FIETSROUTE? DIT ZIJN ONZE TIPS:

UTRECHT
Weekendtocht Utrechts Werelderfgoed (125 km)
Start:  Ledig Erf (Utrecht)
Info:  routesinutrecht.nl

IJSSELSTEIN
Rondje Lekpontje Vianen-Ameide-IJsselstein (42 km)
Start: Museum IJsselstein (Walkade 2, IJsselstein)
Info:  routesinutrecht.nl

AMERSFOORT
Route Kastelen en buitenplaatsen (17 km)
Start:  Kleine Spui (Amersfoort)
Info:  tijdvooramersfoort.nl/fietsen

NIEUWEGEIN 
Sprekende Beeldenroute (9 km)
Start:  beeld De Kring (Werkmanlaan, Nieuwegein)
Info:  ziemeerinnieuwegein.nl

KROMME RIJNSTREEK
Langs Sluizen en Forten (29, 42 of 62 km)
Start:  TOP Stadshaven (Havenweg 1, Wijk bij Duurstede)
Info:  vvvkrommerijnstreek.nl/routes

UTRECHTSE HEUVELRUG
Go East, go to the Great Outdoors (58 km)
Start:  o.a. TOP Bergse Bossen 
 (Traaij 229, Driebergen-Rijsenburg)
Info:  fietsen.opdeheuvelrug.nl

GOOI & VECHT
Buitenplaatsen en Plassen route (36 km)
Start: TOP Slot Zuylen (Toernooiveld 1, Oud-Zuilen)
Info: visitgooivecht.nl/fietsen

UTRECHT
Waterrijk Leidsche Rijn-IJsselstein (50 km) 
Start:  o.a. TOP Haarzuilens (Bochtdijk, Haarzuilens)
Info:  ontdek-leidscherijn.nl/waterrijk-west

WOERDEN 
Cheese Valley Route (36 km)
Start:  VVV Woerden (Emmakade 6a)
Info:  beleefwoerden.com

AMERSFOORT 
Streetart Fietsroute #bikeride033 (15 km)
Start:  Het Lokaal (Oliemolenhof 90, Amersfoort)
Info:  tijdvooramersfoort.nl/fietsen

TUSSEN LEK & LINGE
Rondje Lekpontje Vianen-Ameide-IJsselstein (42 km)
Start: TOP Vianen, Ponthoeve (Buitenstad 69, Vianen)
Info:  bezoeklekenlinge.nl/rondjelekpontje



Hernhutters ontmoeten?
De Evangelische Broedergemeente is een wereldwijde kerk met 
een indrukwekkende geloofs- en zendingsgeschiedenis

• Rondleiding museum, monumentale gebouwen Broeder- en
Zusterplein, begraafplaats; nabij Slot Zeist

• PowerPoint presentatie op uw eigen locatie 
• Programma op maat, samengesteld in overleg.

Contact: rondleidingen@hethernhutterhuis.nl
www.hethernhutterhuis.nl 
Tel. 0623700887; dhr. U. Hasewinkel
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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
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Ze reden vooral ’s nachts, de posttreinen 
die nu in het museum staan. De post werd 

aan boord gesorteerd. Help jij postconducteur 
Willem met zijn werkzaamheden?

Deze zomer

Expeditie
Posttrein
Ontdek samen 
150 jaar posttrein

www.spoorwegmuseum.nl   
Maliebaanstation – Utrecht

w
aa

ro
m w

erden brieven vroeg
er 

waarom 

werden brieven 

vroeger met 

stenen 

verzwaard?

In het begin werden alleen zwaardere 
pakjes per trein vervoerd. Brieven 

moesten met de postkoets mee. Dat 
duurde natuurlijk een stuk langer. 

Daarom stopten sommige mensen 
een steen bij de post zodat het 

pakketje toch met de trein meekon. 
Slim toch?



Demonstraties | Mooie en duurzame producten | 
Modeshows | Live muziek | Foodtrucks | Workshops

Landgoedfair

ERVAAR HET ECHTE BUITENLEVEN!

17 T/M 21 AUGUSTUS 2022 IN BEESD

BESTEL JE TICKETS ONLINE MET KORTING! 
LANDGOEDFAIR.NL

26 e EDITIE 
LEUK 

VOOR JONG 
EN OUD!



Oosterbeek

Doorwerth

Wolfheze

Zondag 3 juli  |  Groene serie ContraBasta
Contrabas is niet alleen een instrument, het is een begrip, een ideologie! 
ContraBasta is de basgroep van PHION en ze vinden de contrabas het begin 
en het einde van de muziek! Er gaat niets boven een contrabas, behalve 
meer bassen bij elkaar natuurlijk! Ze gaan van klassiek tot jazz en van barok 
tot rock en ze hebben vooral veel lol met elkaar!
Prijs: € 19,50  |  tuinvriend € 15,00

Zondag 10 juli  |  Servus
Een jaarlijks terugkerend feestje! Dit zigeunerorkest speelt prachtige muziek 
uit Hongarije en Roemenië, aangevuld met eigen composities en Russische, 
Jiddische en Joegoslavische nummers. 
Prijs: € 15,00  |  tuinvriend € 10,00

Zondag 17 juli  |  Hanneke Laura  |  14.00u en 15.30u
Geraakt door de akoestische folk muziek gaf Hanneke Laura haar baan als 
advocaat op en vertrok voor enkele jaren naar Ierland. Haar “Folk Revival” 
tour laat vervlogen tijden herleven met folk covers uit de jaren 60/70, oude 
Ierse folk traditionals én romantische eigen ballads, op gitaar begeleid door 
country gitarist Febby Tasiran.
Prijs: € 17,50  |  tuinvriend € 12,50

Zondag 24 juli  |  Labryenco
Flamenco uit Nederland! De muziek van deze viermansformatie is een 
overweldigend mooie mix van flamenco gitaar, vette groovy percussie, 
warme fretloze bas en prachtig melodische viool.
Prijs: € 17,50  |  tuinvriend € 12,50

Zondag 31 juli  |  Jan Wouter Oostenrijk & Karima el Filali
‘Traveling East’ is het nieuwe programma van gitarist Jan Wouter Oostenrijk. 
Vanuit zijn passie voor de Arabische wereld ontwikkelde hij eigen kwart-toon 
gitaren. Prachtige mystieke sferen die worden versterkt door de stem van de 
Nederlands Marokkaanse zangeres Karima el Filali.
Prijs: € 17,50  |  tuinvriend € 12,50

Zondag 7 augustus  |  Muziekzomer NJON  |  14.00u en 15.30u
Muziekzomer Gelderland presenteert het koperprogramma Wald. Vier 
Belgische hoornisten van het Korpus Hoornkwartet vertaalden voor dit 
concert de bestseller ‘Het verborgen leven van Bomen’ van Peter Wohlleben. 
Geen traditionele jachtmuziek maar een speciaal gecomponeerd werk van 
Siebe Tijs. Laat u diep het woud in voeren door deze wonderlijke klanken.
Prijs: € 17,50  |  tuinvriend € 12,50

Zondag 14 augustus  |  Het Tuintheater
speelt ‘God van de slachting’, een komisch toneelstuk in 2006 geschreven 
door Yasmina Reza, dat in 2011 ook is verfilmd door Roman Polanski. 
Vier ouders komen samen om de ruzie tussen hun 11-jarige zonen uit 
te praten. Op humoristische wijze wordt de manier van communiceren 
tussen volwassenen belicht en wordt de spot gedreven met ‘de succesvolle 
zakenman’, ‘de voorbeeldige moeder’ en ‘het perfecte huwelijk’.
Prijs: € 25,00  |  tuinvriend € 20,00

Zondag 21 augustus  |  James Oesi
Als één van de weinigen richt hij zich op de bas als solo-instrument. 
Als je een man hebt als James Oesi, dan weet je dat ie er staat, dat het 
klinkt en dat de contrabas een solisteninstrument is!
Prijs: € 17,50  |  tuinvriend € 12,50

Zondag 28 augustus  |  Groene serie Trio Borromeo
Dit strijktrio is klein in bezetting, maar groots in mogelijkheden. 
Trio Borromeo houdt de rijke verhalen uit de klassieke muziek springlevend.
De naam is afgeleid van de Borromeïsche Ringen, elke schakel is onmisbaar. 
Elk concert gaat om verbinding tussen musici, publiek en componist. 
Het is de muziek die allen samenbrengt.
Prijs: € 19,50  |  tuinvriend € 15,00

Zondag 4 september  |  Een moeder van glas
In een theatrale monoloog neemt actrice Sandra Mattie je mee op 
een zoektocht naar het dubbelleven van de bipolaire moeder van Roos. 
Een ontroerend en soms humoristisch verhaal waarin Sandra zowel 
de rol speelt van de liefdevolle moeder als van de dochter die zich in 
toenemende mate realiseert dat ze op haar moeder lijkt.
Prijs: € 17,50  |  tuinvriend € 12,50

Zondag 11 september  |  The Coincidences  |  14.00u en 15.30u
The Coincidences zijn met hun aanstekelijke Ierse muziek inmiddels een 
vast onderdeel van het tuinprogramma. Elk jaar weten ze ons weer te 
verrassen met een aantal nieuwe gezichten, een nieuw repertoire en een 
uitbreiding van het instrumentarium. Voor een speciaal programma in de 
Stingerbol Ede is een Trompette Marin a Roue gebouwd. Dit twee meter 
lange instrument is uniek in de wereld en zal dit jaar voor het eerst te 
horen zijn in de tuin.
Prijs: € 15,00  |  tuinvriend € 10,00

Zondag 18 september  |  Rob & Ilse
Zang en gitaar zo puur als de natuur! Het transparante gitaargeluid 
van Rob en de heldere en sfeervolle stem van Ilse geven een harmonieuze 
klank. Zij weten hun publiek te boeien met een afwisselend repertoire 
met muziek van de jaren ‘60 tot hedendaagse muziek, van country tot 
pop en van jazz tot R&B.
Prijs: € 15,00  |  tuinvriend € 10,00

Zondag 25 september  |  Trio Picolit
Het Trio Picolit met de bekende Edese sopraan Tineke Roseboom, 
de Italiaan Mattia Corso op Violone en de Amerikaan Earl Christy op 
Theorbe, trekt er deze zomer op uit. Zij hebben, speciaal voor de 
buitentheaters, een programma samengesteld vol dramatische barok. 
Zij willen deze prachtige liederen naar een groter publiek brengen en 
vooral de misvatting weghalen dat het moeilijke muziek zou zijn. 
De muziek zit namelijk boordevol menselijke verhalen, drama, spanning 
en vooral veel liefde, want de romantiek spat er bij sommige liederen 
hevig vanaf.
Prijs: € 17,50  |  tuinvriend € 12,50

INFORMATIE OVER DE CONCERTEN
Iedere zondag worden deze concerten 
gegeven om 14.30 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
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ZOMER IN REGIO UTRECHT

PROEF, BELEEF EN GENIET 
IN DE KROMME RIJNSTREEK 
Maak kennis met de Kromme Rijnstreek, een gebied 
met fruitboomgaarden, de Kromme Rijn, agrarisch 
landschap, bos Nieuw Wulven, landgoederen, 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse 
Limes. Ideaal voor een ontspannen fietstocht met 
meer dan genoeg redenen om af te stappen. Ontdek 
de verhalen rond de fruitteelt in het Kersenmuseum 
in Cothen, de kastelen langs de Langbroekerwetering 
en de oude grens van het Romeinse Rijk bij Fort 
Fectio (Vechten) in Bunnik. En natuurlijk de lekkerste 
streekproducten! Even bijtanken onderweg? Het 
middeleeuwse Wijk bij Duurstede is dé plaats waar 
kunst, cultuur en gastvrijheid al eeuwen samenkomen.
vvvkrommerijnstreek.nl

(Foto: Peter van Haastrecht)

FIETSROUTE WATERRIJK 
LEIDSCHE RIJN-IJSSELSTEIN 
(STARTPUNT IJSSELSTEIN) 
Een heerlijke route langs het water en alles wat met 
water te maken heeft. Onderweg passeer je o.a. de 
langste houten fietsbrug, de hoogste toren en het 
kleinste restaurant van Nederland.  
inijsselstein.nl

TUSSEN LEK EN LINGE: LANDSCHAP EN HISTORIE 
Tussen Lek en Linge vind je de ideale mix van natuur, historie en cultuur. Kom uitwaaien en geniet van de 
ruimte, water, het landschap, oude dorpen en 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 zijn vijftiende-eeuwse stadhuis, de Middeleeuwse Lekpoort en nog 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. Onthaast in Leerdam, Vianen en omgeving 
bezoeklekenlinge.nl

MOOI GOOI ROUTE 
Gooi & Vecht kent, dichtbij elkaar gelegen, een 
enorme rijkdom aan natuurschoon, plassen, 
culturele bezienswaardigheden, gezellige horeca, 
historische vestingsteden en prachtige kastelen 
en buitenplaatsen. En dat allemaal op fietsafstand 
van elkaar. 
Fiets mee door de streek van levensgenieters en 
ontdek knooppunt na knooppunt de verrassende 
veelzijdigheid van dit gebied. De Mooi Gooi 
Fietsroute start in Huizen, maar je kunt de fietstocht 
op elk gewenst punt starten. Gebruik hiervoor 
bijvoorbeeld één van de toeristische overstappunten 
(TOPs) in Gooi & Vecht. Stap op de fiets en ontdek dit 
unieke stukje Nederland. Wedden dat ook jij na afloop roept: wat is het mooi in het Gooi! 
bit.ly/bestelmooigooi

NIEUWEGEIN, VERFRISSEND VEEL WATER 
In Nieuwegein speelt water een bijzondere rol. 
Je ziet het rond de forten en de plofsluis van de 
Hollandse Waterlinies. Maar ook de oude kernen in 
Nieuwegein die zijn ontstaan door het water, vissers 
en handelaren is nog veel terug te zien. 
Ervaar Nieuwegein vanaf het water op een andere 
manier, op het water door de oude dorpen of ga via 
de mooie natuur van het IJsselbos naar IJsselstein. 
Misschien spot je onderweg wel de blauwe veren van 
een ijsvogel! 
Ziemeerinnieuwegein.nl

WOERDEN BRUIST! 
Bijna ieder weekend is er wel wat te beleven voor 
jong en oud, zeker in de zomermaanden. Wat 
dacht je van de regionaal bekende Woerdense 
vakantieweek. Beleef Woerden te voet, per fiets of 
vanaf het water en maak kennis met dit verborgen 
vestingstadje.  
Geniet van lange zomeravonden in de vele 
sfeervolle, lokale restaurants. Dompel jezelf onder 
in het pure karakter van de vestingstad en maak 
kennis met ambachtelijke streekproducten en 
boerenmarkten. Wordt het je te druk in het centrum, 
trek dan de omgeving in en ontdek de prachtige pure 
Hollandse landschappen in het Groene Hart.  

beleefwoerden.com

BELEEF DEZE ZOMER DE VERHALEN VAN 
DE STREEKMUSEA IN REGIO UTRECHT!
Kijk op visitutrechtregion.com/streekmusea



Open tot en met 31 oktober 2022Bezoek de tentoonstelling
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GREBBELINIE: WATERLINIE MET GESCHIEDENIS
De Grebbelinie is van oorsprong een waterlinie die loopt van de Neder-Rijn bij de Grebbeberg, via Veenendaal en Amersfoort naar Spakenburg. De linie heeft een rijke 
geschiedenis met een actieve rol in de landsverdediging, waarbij in tijden van oorlog de linie onder water werd gezet om vijandelijke legers te weren. Inkwartieringen, inundaties, 
evacuaties en strijd hebben talloze sporen en verhalen achtergelaten die nog altijd zichtbaar zijn in de pittoreske plaatsen langs de linie. Oude sluisjes, betonnen kazematten, 
tankversperringen en Duitse bunkers zorgen voor een ontmoeting met meer dan twee eeuwen landsverdediging. Ontdek jij deze zomer de Grebbelinie?
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Grebbelinie ondernemers     
1 Landwinkel De Kastanjeboom 

Zevenhuizerstraat 281 Bunschoten
dekastanjeboom.nl    

2 Zandfoort aan de Eem 
Eemlaan 100 Amersfoort
zandfoort.nl   

3 Restaurant Rederij Eemlust
Eemweg 72 Baarn   
restauranteemlust.nl

4 Theehuis en B&B Mon-Chouette
Leusbroekerweg 25-b & 27
monchouette.nl           

5 De Larik’s Hoeve 
Langesteeg 2b Leusden
larikshoeve.nl   

6 Madventure 
Landaasweg 3 Woudenberg
madventure.nl      

7 Solexverhuur Woudenberg 
Zeisterweg 53 Woudenberg
solexverhuurwoudenberg.nl  

8 Bij Aaltje aan de Linie 
Zegheweg 49 Woudenberg
bijaaltje.nl

9 Vakantiepark de Heigraaf 
De Heygraeff 9  Woudenberg
heigraaf.nl

10 B&B Annahoeve 
Rumelaarseweg 7 Woudenberg
annahoeve-woudenberg.nl   

11 Hotel Schimmel 1885 
Stationsweg Oost 243 Woudenberg
www.schimmel1885.nl

12 B&B De Boerenstee 
De Steeg 6 Woudenberg
boerenstee.nl   

13 Boerderij de Weistaar 
Rottegatsteeg 6 Maarsbergen
weistaar.nl          

14 Restaurant De Dennen 
Utrechtseweg 34 Renswoude
restaurantdedennen.nl     

15 Restaurant De Hof 
Arnhemseweg 3 Renswoude
dehof.nl

16 Smaakidee 
Barneveldsestraat 49 Renswoude
smaakidee.nl   

17 Recreatiepark De Lucht
Barneveldsestraat 49 Renswoude
delucht.com  

18 Camping de Grebbelinie 
Ubbeschoterweg 12 Renswoude
campingdegrebbelinie.nl   

19 Mini-camping/ B&B De Kleine Weide
Biesbosserweg 19 Renswoude
dekleineweide.com

20 Kanoverhuur Scherpenzeel
Brinkkanterweg 20 Scherpenzeel
kanoverhuurscherpenzeel.nl    

21 Landgoed Ruwinkel 
Ruwinkelseweg 11  Scherpenzeel
landgoedruwinkel.nl  

22 Restaurant Grebbelounge
Buursteeg 2 Renswoude
grebbeliniebezoekerscentrum.nl/
restaurant-grebbelounge         

23 Camping De Linie 
Marktstraat 3a Opheusden 
campingdelinie.nl 

24 Brasserie de Kraai
Dorpsplein 4 Renswoude 
brasseriedekraai.nl   

Outline Travel outlinetravel.com 

Sporttotaal sporttotaal.nl 

A Bezoekerscentrum Grebbelinie 
Buursteeg 2 Renswoude 
grebbeliniebezoekerscentrum.nl 

B Museum Grebbelinie in het vizier
Brinkkanterweg 23A Woudenberg    
grebbelinieinhetvizier.nl  

C Museum Flehite
Westsingel 50 Amersfoort   
museumflehite.nl  

D Museumbunker Grebbelinie
Langesteeg 1 Leusden
historieleusden.nl  

E Museum Spakenburg
Oude Schans 47-56 Bunschoten-Spakenburg
museumspakenburg.nl  

F Informatiecentrum Grebbeberg
Grebbeberg 123 Rhenen
grebbeberg.nl 

G Museum Veenendaal
Kees Stipplein 76 Veenendaal
museumveenendaal.nl

Verdedigingswerken
I Spuisluis
II Werk bij Krachtwijk
III Werk aan de Glashut
IV Voorwerk op de Asschatterkade
V Voorwerk op de Roffelaarskade
VI Werk aan de Engelaar
VII Post van Lambalgen
VIII Werk aan de Daatselaar
IX Fort aan de Buursteeg
X Werk aan de Rode Haan
XI Hoornwerk aan de Grebbe
XII Batterij op de Schalmdijk

De Grebbelinie

Buurmalsen

62

alsen

m-Rijnk

m-Rijnk

62

Legenda
kazemat
verdedigingswerk
toeristisch overstap punt
VVV informatiepunt
Fietsknooppunt
fietspaden
inundatiegebied
eten drinken
overnachten
zakelijk
outdoor
museum

Colofon:
©2022 RBT (Regionaal Bureau voor Toerisme) 

Heuvelrug & Vallei
concept: RBT Heuvelrug & Vallei
foto’s: St. Grebbelinie
ontwerp: Okkerreclame - Veenendaal
info: samenwerkenloont@hv-marketing.nl

Mede mogelijk dankzij de recreatie-
ondernemers op de Grebbelinie en het 
Grebbelinie Bezoekerscentrum.

CULINAIR GENIETEN
Tijdens of na een mooie fietstocht of een pittige 
wandeling toe aan een pauze om even op te laden? 
Strijk neer op één van de vele terrassen rond de 
Grebbelinie en geniet van een kop verse koffie, 
zelfgemaakte appeltaart of een koud biertje. Een deel 
van de Grebbelinie maakt onderdeel uit van de Food 
Valley, een regio voor kennis en innovaties op het gebied 
van gezonde en duurzame voeding. De eetgelegenheden 
hebben daarom veel streekproducten op het menu staan. 
Een smakelijke selectie staat op de kaart. 
grebbelinie.opdeheuvelrug.nl

OVERNACHTEN LANGS DE LINIE 
Je kunt ook een nachtje of meer blijven slapen zodat 
je nog meer kunt ontdekken van de prachtige regio.
Overnacht langs de Grebbelinie bij leuke campings, 
in gastvrije B&B’s of in een mooi hotel. Uniek zijn de 
Liniehutten: bunkers in de aarden liniewal met het 
comfort van nu. Overnachten op de Grebbelinie 
is sowieso een ware buitenbelevenis. 
Een selectie van overnachtingsmogelijkheden 
vind je op grebbelinie.opdeheuvelrug.nl.

TIPS VOOR WANDELROUTES

Klompenpaden:
Daartselaarse Pad (14 km), Breeschoterpad 
(6 km), Dashorsterpad (12,5 km). 
klompenpaden.nl

Boswachterspad Grebbelinie (15 km). 
Rustige wandeling door levendige natuur 
met zichtbare oorlogsgeschiedenis. 
staatsbosbeheer.nl/routes

NS route, Heiligenbergerbeek (17 km), 
via het valleikanaal naar de historische 
binnenstad van Amersfoort. 
wandelnet.nl

Grebbeliniepad Ochten-Rhenen-Spakenburg
(91 km). Deels bewegwijzering aan de hand 
van blauw-groene vignetten.

TE ZIEN LANGS DE GREBBELINIE

 A  Bezoekerscentrum Grebbelinie
  (Fort aan de Buursteeg)
   Buursteeg 2 (Renswoude)

B  Museum Grebbelinie in het Vizier
   Brinkkanterweg 23A, Woudenberg
 C  Museum Flehite
   Westsingel 50, Amersfoort
 D  Museumbunker Grebbelinie
   Langesteeg 1, Leusden
 E  Museum Spakenburg
   Oude Schans 47-56, Bunschoten-Spakenburg
 F Informatiecentrum Grebbeberg
   Grebbeberg 123, Rhenen
 G  Museum Veenendaal
   Kees Stipplein 76, Veenendaal
 H  Stadsmuseum Rhenen
   Markt 20, Rhenen

VERDEDIGINGSWERKEN

 I  Spuisluis
 II Werk bij Krachwijk
 III Werk aan de Glashut
 IV Voorwerk aan de Asschatterkade
 V Voorwerk aan de Roffelaarskade
 VI Werk aan de Engelaar
 VII Post van Lambalgen 
 VIII Werk aan de Daatselaar
 IX Fort aan de Buursteeg
 X   Werk aan de Rode Haan
 XI Hoornwerk aan de Grebbe
 XII Batterij op Schalmdijk



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

Studio Zonnebloem
De studio voor twee personen is (22m²) is gelegen aan 
de rechterzijde van de woning met zelfstandige opgang is 
bij uitstek geschikt voor uw overnachtingen.  Heel rustig 
gelegen en prima geschikt als uitvalsbasis voor fi etsers, 
wandelaars, cultuurproevers, zakenreizigers, cursisten, 
kortom voor bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug die een 
eigen plek nodig heeft om even tot rust te komen.

De studio is ingericht voor twee personen en van alle 
gemakken voorzien:
- Heerlijk comfortabel bed (boxspring, 160-200 cm) 
- Zithoek
- Ontbijttafel
- Kleine keuken met koelkast, magnetron, 1 pits kookplaat, 

koffi  ezetapparaat, waterkoker
- LCD TV met een ruim aanbod van zenders, 
- Gratis WiFi (draadloos, glasvezel)
- Badkamer met handdoeken, doucheschuim en shampoo
- Klein terras
- Fietsenstalling 
- Oplaadpunt elektrische auto

Studio Korenbloem
De studio voor twee personen (22m²) is gelegen aan de 
achterzijde van de B&B met zelfstandige opgang is bij uit-
stek geschikt voor uw overnachtingen.  Heel rustig gelegen 
en prima geschikt als uitvalsbasis voor fi etsers, wande-
laars, cultuurproevers, zakenreizigers, cursisten, kortom 
voor bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug die een eigen 
plek nodig heeft om even tot rust te komen.

De studio is ingericht voor twee personen en van alle 
gemakken voorzien:
- Heerlijk comfortabel bed (boxspring, 160-200 cm) 
- Zithoek
- Ontbijttafel
- Kleine keuken met koelkast, magnetron, 1 pits kookplaat, 

koffi  ezetapparaat, waterkoker
- LCD TV met een ruim aanbod van zenders, 
- Gratis WiFi (draadloos, glasvezel)
- Badkamer met handdoeken, doucheschuim en shampoo
- Klein terras
- Fietsenstalling 
- Oplaadpunt elektrische auto

Kom bij ons 
tot rust..

Contactgegevens
�                    Roggeakker 13941 LC Doorn
www.booking.com/hotel/nl/utrechtse-heuvelrug.nl 
�             hoogerwerfjeannet@gmail.com �                  06-46403740 
www.utrechtseheuvelrugbenb.nl

Heerlijkheid Mariënwaerdt | ’t Klooster 5 | 4153 RR Beesd | 0345 - 68 70 10
Volg ons       Heerlijkheid Mariënwaerdt       landgoed_marienwaerdt

WWW.MARIENWAERDT.NL

Kom naar Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd en geniet van een zomerse dag op het 
landgoed. Stap op de fiets en maak een tocht over de Appeldijk die je, al kronkelend, 

langs rivier de Linge leidt. Of trek je wandelschoenen aan en ontdek het landgoed 
te voet. Plof neer onder de eeuwenoude walnotenbomen met een goedgevulde 

picknickmand, breng een bezoek aan de Landgoedwinkel en geniet na afloop van een 
goedgevulde borrelplank of diner op het terras van Restaurant de Stapelbakker. 

 Een bezoek aan Heerlijkheid Mariënwaerdt is ieder jaargetijde een feestje!

Beleef het landgoed
EN V IER  DE ZO MER OP HEER L I J K HEI D M A R IËN WA ER DT

RECLAME    COMMUNICATIE 
CREATIEVE VORMGEVING

06 21 61 33 77

WWW.E-STER.BIZ

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

www.spoorwegmuseum.nl

Agenda vermelding
17 mei – 27 november 2022

Kom deze zomer naar het 
Spoorwegmuseum en bezoek de 

familietentoonstelling Expeditie Posttrein.
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ZOMERSE WATER-ACTIVITEITEN!
Zin in een verfrissende plons, een actieve 
wateractiviteit of ontspannen genieten op of aan het 
water? Op warme en minder warme dagen zijn er in de 
regio Utrecht veel leuke water-activiteiten voor jong en 
oud. Met deze tips hou je deze zomer het hoofd koel!

IJSSELSTEIN
Beleef IJsselstein vanaf het water.
Kom suppen op de Hollandse IJssel of peddel met een 
kano naar de gezellige binnenstad van IJsselstein. Ook 
kun je bij Jachthaven Marnemoende overnachten op een 
vlot, een unieke beleving op het water. 
inijsselstein.nl 

UTRECHTSE HEUVELRUG
Bosbaden op de Heuvelrug, Baarn en Leersum.
Met bronwater gevulde natuurzwembaden midden 
in de betoverende bossen van Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug. Met de hele zomer activiteiten 
voor jong en oud. 
opdeheuvelrug.nl

GOOI & VECHT
Op een onbewoond eiland, Loosdrecht.
Vaar naar recreatie-eiland Markus Pos in de 
Loosdrechtse Plassen en geniet van een dag zwemmen, 
zonnen, spelen. Overnachten is hier toegestaan! Blijf je 
slapen onder de sterren?
visitgooivecht.nl/markuspos

KROMME RIJNSTREEK
Honswijkerplas, nabij Tull en ’t Waal.
Mooie en grote zwemplas in de uiterwaarden van 
de rivier de Lek nabij Tull en ’t Waal. Er zijn ruime 
zandstranden en grasoevers om te kunnen zonnen 
en te luieren, er is een boomweide en een speelweide 
met verschillende speeltoestellen. 
vvvkrommerijnstreek.nl

AMERSFOORT
Rondvaart met de waterlijn, Amersfoort.
Vaar mee met de waterlijn en ontdek de mooiste 
verhalen over Amersfoort vanaf het water. 
tijdvooramersfoort.nl/varen

UTRECHT
Beachhouse Key West, Utrecht Leidsche Rijn. Leidsche Rijn aan Zee noemen sommigen het. 
De zonsondergang is er fenomenaal mooi. Al helemaal als je met een lekker drankje op het terras 
bij Beachhouse Key West zit. Dan vraag je je echt af waarom mensen nog in de file naar zee staan.  
keywestbeachhouse.nl

NIEUWEGEIN
Het water op met een bootje, kano of sup in Nieuwegein.
Nieuwegein vanaf het water is eens heel wat anders. 
Blijf laag bij het water in een boot of kano of kijk over de 
natuurlijke en stedelijke omgeving heen vanaf een sup. 
plekaandekade.nl

TUSSEN LEK EN LINGE
Rondvaart op de Linge, afvaart vanuit Leerdam.
Vanuit een luxe binnensalon of in de zon op het buitendek 
van Rederij Leerdam trekt het prachtige decor van de 
Linge aan je voorbij. Terwijl de kapitein behendig aan het 
roer staat, kom je alles te weten over de omgeving.
bezoeklekenlinge.nl

WOERDEN
Varen met de Scheepsjongens, Woerden.
Huur een sloepje en ontdek Woerden en omgeving 
op een unieke manier. Stap in deze duurzame fluister-
boten en maak een gezellige tocht over het water. 
beleefwoerden.com

UTRECHTSE HEUVELRUG
Rondvaart op Safarischip De Blauwe Bever, afvaart 
vanuit o.a. Elst (U) en Rhenen.
De Blauwe Bever is een stoer safarischip. Vanaf het 
open, overdekte bovendek beleef je de riviernatuur. 
Boek deze zomer een rondvaart vanuit verschillende 
plaatsen een rondvaart op de Neder-Rijn en de Lek. 
uitagenda.opdeheuvelrug.nl

UTRECHT
Waterskiën bij Down Under, Utrecht. 
Op zoek naar een avontuur op het water? Waterskiën 
is een activiteit vol uitdaging en plezier waar jij al je 
energie in kwijt kunt. Geschikt voor beginners en pro’s. 
downunder.nl  

AMERSFOORT
Suppen in Amersfoort.
Kom deze zomer suppen door de grachten of tussen 
de weilanden net buiten het centrum van de stad. 
Heerlijk ontspannen! Ga suppen en check de site. 
tijdvooramersfoort.nl/varen
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