
 

Destination guide  

Parc Broekhuizen 

 

 

Cultuur & geschiedenis 

 

1. De Graftombe van Nellesteijn – Dartheideweg, Leersum  

5 min. met de auto en 10 min. met de fiets. 

De familie van Nellesteijn heeft ook op Kasteel Broekhuizen gewoond en zelfs het eerste huis 

laten bouwen. Leuk om te combineren gezien uw verblijf op Parc Broekhuizen.  

Op zondagmiddag is de toren opengesteld van 12:00 - 16:00 uur. Er is dan een gids 

aanwezig.  

De toegang bedraagt 1 euro. Bij slecht weer is de toren gesloten. 

Voor meer informatie zie: www.tombevannellesteijn.nl  

 

2. Kasteel Amerongen – Drostestraat 20, Amerongen  

10 min. met de auto en 18 min. met de fiets. 

Oorspronkelijk een dertiende eeuwse woontoren die werd gebouwd in de uiterwaarden van 

de Rijn. In de loop der eeuwen werd dit uitgebreid tot een kasteel met torens. Vanaf de 16e 

eeuw werd dit huis gebruikt als woonhuis tot aan 18e eeuw. Na een lange leegstand wordt 

het vanaf einde 19e eeuw weer opnieuw bewoond. Uiteindelijk wordt het pand in 1977 

overgedragen aan Stichting Kastel Amerongen. 

November t/m maart donderdag t/m zaterdag van 11:00 - 15:00 uur en zondag van 12:00 - 

15:00 uur. 

April t/m oktober dinsdag t/m zaterdag van 11:00 – 16:00 uur en zondag van 11:00 - 16:00 uur. 

Voor meer informatie zie: www.kasteelamerongen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tombevannellesteijn.nl/
http://www.kasteelamerongen.nl/


3. Museum Huis Doorn (kasteel) – Langbroekerweg 10, Doorn 

10 min. met de auto en 20 min. met de fiets. 

Huis Doorn ligt op een schitterend landgoed in een park aangelegd volgens de Engelse 

landschapsstijl. Het huis dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm 2. Na 

de Eerste Wereldoorlog vlucht hij naar het neutrale Nederland en koopt huis Doorn. Hij woont 

hier van 1920 tot aan zijn dood in 1941. 

 

Tarieven   Museum Paviljoen Combikaart 

Volwassenen              € 12,00  € 8,00  € 15,00 

Kinderen 7-18 jr.  € 6,00  € 3,00  € 7,50 

Kinderen t/m 6 jr.  Gratis  Gratis  Gratis 

Dinsdag t/m zondag geopend van 13.00 - 17.00 uur. 

Voor meer informatie zie: www.huisdoorn.nl  

Parkeerkosten zijn €5,-  

 

 

 

 

 

 

 

4. Militair Ereveld Grebbeberg – Grebbeweg 123, Rhenen  

30 min. met de auto en 1 uur met de fiets 

Dit is de eerste oorlogsbegraafplaats van Nederland. Hier liggen alleen militairen begraven 

en is de laatste rustplaats van meer dan 400 Nederlandse militairen die sneuvelden in de strijd 

om het zuidelijkste gedeelte van de Grebbelinie. Op de website kunt u een overzicht krijgen 

van de personen die hier begraven zijn. Elke dag van 09:00 tot 17:00 uur geopend.  

Voor meer informatie zie: www.oorlogsgravenstichting.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.huisdoorn.nl/
http://www.oorlogsgravenstichting.nl/


5. Kasteel Slot Zeist – Zinzendorflaan 1 Zeist  

20 min. met de auto en 1 uur met de fiets 

Geopend vanaf dinsdag t/m zondag: 11.00 – 17.00 uur 

Het hoofdgebouw van Slot Zeist is niet openbaar toegankelijk, maar als je aansluit bij een 

rondleiding kunt u toch de prachtige ruimtes bezichtigen. Ook is het mogelijk om de Brasserie 

of de expositie de bezichtigen. 

Tarieven     

Volwassenen  € 2,50 

Kinderen tot 12 jaar € 1,00 

U kunt alleen contant betalen; pinnen is niet mogelijk. Kaartjes kunt u ter plekke kopen bij de  

rondleiders.  

Voor meer informatie zie: www.slotzeist.nl/bezoekersinformatie  

6. Fort aan de Buurtsteeg – Buurtsteeg 2, Renswoude  

16 min. met de auto en 50 minuten met de fiets. 

Bezoekerscentrum is geopend van dinsdag t/m zaterdag: 10.00 – 17.00 uur. Op zondag en 

maandag 12.30 – 16.00 uur. 

Het fort is een van de grootste en belangrijkste verdedigingswerken va de Grebbelinie. Het 

werd in 1786 aangelegd. Vanwege de omvang konden er honderden militaire bivakkeren 

binnen de vestingwallen. Het bood ruimte aan soldaten in de oorlog van 1794 tegen de 

Fransen, lag in de frontlinie tijdens de meidagen van 1940 en het was een Duits steunpunt 

toen de geallieerden vanuit Ede naderden.   

Bezoekerscentrum en tevens activiteiten zoals; schilderen op het Fort (u kunt hier een 

schildersezel huren), rondleidingen (elke eerste zondag van de maand om 14.00 uur) of Fort 

pad ‘het dappere soldaatje’ (meer geschikt voor kinderen).  

Tarieven     

Volwassenen  € 5,00 

Studenten  € 4,00 

Kinderen tot 12 jaar € 2,50 

Veteranen  gratis 

U kunt alleen met pin betalen. Kaartjes kunt u ter plekke kopen.  

Museumjaarkaart is niet geldig.   

Groepsrondleidingen uitsluitend op afspraak. 

Voor meer informatie zie: www.grebbelinie.nl  

http://www.slotzeist.nl/bezoekersinformatie
http://www.grebbelinie.nl/


7. Waterliniemuseum Fort Vechten – Achterdijk 12, Bunnik   

20 min. met de auto en 65 minuten met de fiets. 

Het waterliniemuseum is gevestigd in Fort Vechten, een van de grootste forten van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hier komen cultuur en natuur samen. Deze plek werd gebruikt 

vanaf de Romeinse tijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Maak een Virtual Reality-

parachutesprong over Nederland, probeer de ‘vijand’ te verslaan met behulp van water en 

boek een rondleiding door het fort.    

Geopend dinsdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties ook op 

maandag geopend.   

Tarieven     

Volwassenen  € 9,50 

Museumkaarthouders gratis 

Entree met CJP pas € 6,00 

Parkeerkaart  € 4,00 

Groepsrondleidingen uitsluitend op afspraak. Tot 20 personen zijn de kosten hiervoor € 70,00. 

Voor meer informatie zie: www.fortvechten.nl  

8. Nationaal Militair Museum – Verlengde Paltzerweg 1, Soesterberg  

30 min. met de auto en 1 uur en 20 min. met de fiets 

Geopend van dinsdag tot zondag van 10:00 – 17:00 uur 

Tarieven     

Volwassenen    € 15,00  

Kinderen 4 t/m 12 jaar € 7,50  

Kinderen t/m 3 jaar  Gratis  

Huisdieren zijn hier niet toegestaan 

Voor meer informatie zie: www.nmm.nl  

 

  

http://www.fortvechten.nl/
http://www.nmm.nl/


9. Tabaksmuseum – Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 46, Amerongen  

10 minuten met de auto en 16 minuten met de fiets. 

Het museum is in 1984 geopend als Historisch museum, met als hoofdthema ‘tabaksteelt’. In 

2009 is het museum gerestaureerd en geheel ingericht als tabaksteeltmuseum. Hier krijgt u 

een beeld van de groei, het drogen en het verwerken van de tabak in Amerongen. Verder 

vindt u er een authentieke droogschuur en een permanente collectie. 

Na het bezoek kunt u het historische dorp Amerongen ontdekken d.m.v. een smartphone 

speurtocht; hiervoor haalt u in het museum een set kaarten met QR codes op. Deze codes 

bevatten route aanwijzingen en vragen. Uit de antwoorden moet een woord gepuzzeld 

worden.  

Geopend op dins- tot en met zondag. Uitsluitend geopend van april tot en met oktober.  

Tarieven      

Volwassenen   € 3,00 

Kinderen (5 t/m 12 jaar) € 1,50 

Groepen en rondleidingen mogelijk op afspraak. Museumjaarkaart is niet geldig.  

Voor meer informatie zie: www.tabaksteeltmuseum.nl  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tabaksteeltmuseum.nl/


Familie & kids 

1. Parkhuys Rosarium vertier – brasserie - speeltuin – Molenweg 4, Doorn   

10 minuten met de auto en 16 minuten met de fiets. 

Wat ooit begon in 1928 als rozentuin van Keizer Wilhelm II is sinds 1967 een recreatiepark. Al 

tientallen jaren kon men ook terecht voor een hapje en een drankje. Vooral voor feesten en 

partijen wist men uit het hele land de weg naar ons te vinden. In 2018 hebben wij een geheel 

nieuw horecapaviljoen gebouwd. De intieme sfeer van voorheen is echter niet verdwenen. 

De toegangspoort, de sokkel in het park en de rhododendrons herinneren nog aan oude 

tijden. De spellen en speelmogelijkheden zijn opgeknapt maar vallen nog altijd onder oud 

Hollands kindervertier! 

Geopend maan- t/m donderdag 09.00 – 22.00, vrijdag 09.00 – 00.00, zaterdag en zondag 

10.00 – 00.00.  

 

2. The Maxx – Koningsschot 55, Veenendaal  

20 min. met de auto 45 min. met de fiets 

Trampolinepark, kartbaan, Escape Rooms, lasergame, glowgolf, pooltafels en dartbanen.  

Graag van te voren reserveren.  

Voor meer informatie zie: www.themaxx.nl  

3. Ouwehands Dierenpark – Grebbeweg 111, Rhenen   

30 minuten met de auto en 50 minuten met de fiets 

Tarieven  Kassa  Online 

0 t/m 2 jaar Gratis  Gratis 

3 t/m 9 jaar € 24,00 p.p. € 23,00 p.p. 

Vanaf 10 jaar € 26,00 p.p. € 25,00 p.p. 

Ticket hond € 5,00 p.h. € 5,00 p.h. 

Parkeerkaart € 8,00 p.st. € 8,00 p.st. 

Voor meer informatie zie: www.ouwehand.nl  

 

4. Pyramide van Austerlitz – Zeisterweg 98, Woudenberg  

15 min. met de auto en 45 min. met de fiets 

Historische Pyramide.  

De entree tot het park en de Pyramide is gratis. 

Voor meer informatie zie: www.pyramidevanausterlitz.nl  

 

  
 

  

http://www.themaxx.nl/
http://www.ouwehand.nl/
http://www.pyramidevanausterlitz.nl/


5. Boerderij Vosseveld, Stichting Paardenkamp – Birkstraat 96, Soest  

30 min. met de auto en één uur en 20 min. 

Hier draait alles om de paarden. Je kunt een rondleiding krijgen, de film over het ontstaan 

van De Paardenkamp bekijken, de paarden een knuffel of iets lekkers brengen of een mooie 

wandeling maken rondom het terrein.  

De Paardenkamp is elke dag geopend van 10:00 tot 16:00 uur, ook in het weekend, behalve 

op Nieuwjaarsdag, Koningsdag en Eerste Kerstdag. Op de eerste zaterdag van september 

sluiten zij de poorten om 14:00 uur. 

Voor meer informatie zie: www.paardenkamp.nl  

 

 

6. Stichting de Ezelsociëteit (opvang, rusthuis voor ezels en kenniscentrum) – Zwitsersekade 5, 

Zeist. 

Al in 1988 kochten Vera van Koten en Harry Dekkers twee ezels: Joop en Karel. Al na een half 

jaar kregen zij onbedoeld de eerste opvangezel erbij, namelijk Napoleon, die wegens ziekte 

bij hen terecht kwam. Na Napoleon volgden vele andere ezels in nood. De kennis, expertise 

en het aantal ezels in de opvang bleef groeien. In de loop der tijd groeide de opvang uit tot 

een expertisecentrum voor ezels dat kan bogen op (inter-)nationale betekenis. Zowel Vera 

als Harry ontvingen in februari 2019 een koninklijke onderscheiding voor hun werk. 

De Paardenkamp is elke dag geopend van 11:00 tot 16:00 uur. 

Voor meer informatie zie: www.ezelsocieteit.nl  

 

7. Kabouterpad Leersumse Veld, Leersum  

10 min. met de auto en 20 minuten met de fiets. 

Wist u dat er in het Leersumse Veld kabouters wonen? Tenminste, dat denkt de boswachter 

van Staatsbosbeheer. Want overal zie je kaboutersporen; kleine voetafdrukken in het zand en 

geplet gras van een middagdutje. Echt waar! 

Het kabouterpad is vrij toegankelijk. In de weekenden kunt u, tegen betaling, een boekje, 

puntmuts en knapzak kopen bij De Veldschuur. 

Voor meer informatie zie: c.koreman@staatsbosbeheer.nl (Corien Koreman) 

 

8. Bezoek de bosvarkens op Landgoed Zuylestein, Leersum 

Blije bosvarkentjes onderhouden de bossen op Landgoed Zuylestein. Hun dagelijkse kostje 

bestaat uit eikels, beukennootjes, bramenstruiken, wortels en doorgeschoten groente en fruit 

uit de, binnen de kasteelmuren gelegen, moestuin. De omgeving waarin ze leven zorgt voor 

een uitstekende kwaliteit vlees met een pure, ouderwetse smaak.  

In de landgoedwinkel wordt de oogst van Zuylestein verkocht. Die oogst is gevarieerd: 

groenten en vruchten uit de moestuin en boomgaard, eieren en dus (h)eerlijk vlees, hammen 

en worsten van blije bosvarkens, huisgemaakte jams en diverse voedzame granen, gemalen 

verpakt of als vloerbroden.  

Adres: Rijksstraatweg 7, 3956 CH Leersum 

Openingstijden:  

De Landgoedwinkel  is te vinden in 'De Oranjerie' en evenals de moestuin op vrijdagen en 

zondagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

Meer info: www.landgoed-zuylestein.nl 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.paardenkamp.nl/
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mailto:c.koreman@staatsbosbeheer.nl


Actief  
 

1. Uitkijktoren de Kaap – Kaapse Bossen, Doorn  

10 min. met de auto en 25 min. met de fiets 

Geniet van het uitzicht vanaf de Kaap. Van de Amerongse Berg in het oosten tot de 

Domtoren van Utrecht in het westen. Bij mooi weer zie je in het zuiden zelfs de Rijn die als een 

glinsterend lint door de weilanden stroomt. 

De toren is 25 meter hoog en bevat geen lift. Gratis entree. 

 

 
 

2. Nationaal Bomenmuseum Gimborn – Velperengh 13, Doorn  

15 min. met de auto en 30 minuten met de fiets 

Hele jaar geopend, ook op zon- en feestdagen. 

April t/m oktober: 09:00 – 19:00 

November t/m maart: 10:00 – 16:00 

 

Tarieven     

Volwassenen   €6,50  

Kinderen t/m 15 jr. Gratis 

Museumkaarthouders Niet geldig in het Bomenmuseum 

Uitsluitend betaling per pin 

Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Klein horecagedeelte aanwezig. 

Voor meer informatie zie: www.bomenmuseum.nl  

 

 

4. Golfclub Anderstein – Woudenbergseweg 13A, Maarsbergen  

8 min. Met de auto en 25 minuten met de fiets. 

Op vertoon van een NGF-kaartje met clubhandicap 54 of EGA-handicap zijn gastspelers 

welkom. In alle gevallen dient u zich telefonisch te melden bij de receptie.  

Greenfee 9 holes en greenfee 18 holes. Zondag gesloten.  

Zomerperiode (april – okt) 08.30 – 17.00 uur (restaurant tot 1,5 uur na zonsondergang, keuken 

vanaf 11.30 uur tot zonsondergang) 

Winterperiode (nov – maart) 08.30 – 16.00 uur (restaurant 10.00 – 16.00 uur, keuken vanaf 

12.00 uur) 

Tarieven                                           

Studenten       € 37,50 (studentenpas verplicht) 

Spelers met NGF golfbaanpermissie Anderstein   € 37.50 

Twilight (zomerperiode, vanaf 4 u voor zonsondergang) € 45,00 

Overige spelers      € 75,00 

Voor meer informatie zie: www.golfclubanderstein.nl  

 

 

http://www.bomenmuseum.nl/
http://www.golfclubanderstein.nl/


5. Koeien en Vlaaien - Boerderij Leuterveld – Rijndijk 6, Wijk bij Duurstede  

15 min. Met de auto en 31 minuten met de fiets. 

Onder aan de prachtig landelijk gelegen dijk tussen Amerongen Wijk bij Duurstede ligt 

boerderij Leuterveld. U kunt hier kaasdragen, kunstkoe melken, overall hangen, skelter racen, 

strobalen obstakel run of boerengolf doen. Niets is te gek!  

Voor zo ver bekend uitsluitend op afspraak. 

Tarieven   

Zie website www.koeienenvlaaien.nl  

 

 

6. De Jonge Graaf Kanovaren – Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2, Cothen  

12 min. met de auto en 30 minuten met de fiets. 

Huur een van de kano’s en maak een mooie tocht over de 3000 jaar oude rivier De Kromme 

Rijn. De vloot bestaat uit 11 Canadese kano’s en zijn geschikt voor maximaal 3 personen per 

kano. De tocht duurt, afhankelijk van de stroming en pauze, tussen de 3 à 4 uur. U vaart dan 

een rondje Cothen – Langbroek – Wijk bij Duurstede.  

Geopend van woensdag tot en met maandag 10.00 – 20.30 uur. Dinsdag gesloten. 

Tarieven                                    

Kano, per stuk  € 25,00 

Zie website www.dejongegraaf.nl/kanoverhuur  (De Jonge Graaf is een familierestaurant) 

 

 

7. Ballonvaarten Kool Balloon – Groenekanseweg 82-2, De Bilt  

30 min. Met de auto en 90 minuten met de fiets. 

Verzorgd ballonvaarten boven Leersum, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en vele andere 

plaatsen in de nabije omgeving.   

Verzameltijdstip is ca. 19.30 uur (voor- en najaar is dit een vroeger tijdstip) 

Tarieven                                  .    

Gemengd gezelschap  € 165,00 per persoon 

Privévaarten    € 675,00 voor 2 personen (zie website voor overige 

prijzen) 

Zie website www.koolballon.nl  

 

8. Solexrit / e-chopper rijden – Zeisterweg 53, Woudenberg  

17 min. Met de auto en 38 minuten met de fiets. 

Solexverhuur Woudenberg verzorgt arrangementen inclusief koffie/thee, uitleg, 

routebeschrijving en hulpservice onderweg. Tot 10 personen rijdt u zonder begeleiding. De rit 

bedraagt ongeveer 35 kilometer en duurt zo ongeveer 2,5 tot 3 uur.    

Geopend maandag tot en met zaterdag. 

Tarieven                                        

Solex of e-chopper arrangement  € 33,50 p.p. 

Zie website: www.solexverhuurwoudenberg.nl  
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Terrassen & horeca 
 

1. Het Terras – Dijkstraat 7A, Wijk bij Duurstede  

15 min. met de auto en 30 min. met de fiets 

Mooi uitzicht op de haven van Wijk bij Duurstede. 

Maandag t/m vrijdag 11.00 – 21.00 uur 

Zaterdag en zondag 10.00 – 21.00 uur 

Voor meer informatie zie: www.het-terras.nl  

 

 
 

2. Buitenlust – Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 13, Amerongen 

Terras gelegen op het zuiden en biedt plaats aan ruim 90 personen. Hierbij een gemoedelijk 

café met leestafel. Vaak goed bezocht.  

Maandag t/m donderdag 12.00 – 22.00 uur 

Vrijdag en zaterdag 11.00 – 22.00 uur 

Zondag 10.00 – 21:00 

Voor meer informatie zie: www.buitenlust-amerongen.nl   

 

(TIJDELIJKE OPENINGSTIJDEN) !! 

 

 

3. Eetcafé de Remise – Hoflaan 2, Leersum 

Centraal gelegen in Leersum. Gemoedelijk restaurant met een uitgebreide kaart en een 

zonnig terras.  

Woensdag t/m zondag vanaf 10.30 uur. Op feestdagen gesloten. 

Voor meer informatie zie: www.buitenlust-amerongen.nl   

 

 

4. Het Wapen van Rijsenburg – Hoofdstraat 83, Driebergen-Rijsenburg  

15 min. met de auto en 40 min. met de fiets 

Dagelijks geopend vanaf 10:00 uur voor koffie, lunch, afternoon tea en diner. 

Voor meer informatie zie: www.wapenrijsenburg.nl  

 

 

5. Herberg Den Rooden Leeuw - Drostestraat 35, Amerongen. 

Den Rooden Leeuw is gevestigd in een karakteristiek rijksmonument en ligt op een prachtige 

plek aan de rand van Amerongen. Aan de voorzijde van het pand vindt u het restaurant met 

een dagverse keuken. Brasserie De Stallerij is alleen op zondag geopend, hier eet u samen 

met de andere gasten aan een lange tafel. 

Restaurant geopend vanaf 18.00 uur (dinsdag en woensdag gesloten) 

De stallerij geopend op zondag vanaf 12.00 uur.  

Voor meer informatie zie: www.buitenlust-amerongen.nl   
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6. Moeke Rhenen – Veerplein 1, Rhenen 

20 min. met de auto en 45 min. met de fiets 

Iedereen komt graag bij Moeke over de vloer. Voor een kop koffie, een broodje of om ’s 

avonds lekker aan te schuiven voor het eten. 'Ik zit even bij Moeke' is dan ook het mooiste 

excuus om het wat later te maken. Om net iets langer te genieten, te tafelen of nog een 

laatste drankje te bestellen. Geniet op het terras van het prachtige uitzicht over de Nederrijn. 

Het is wel verstandig vooraf even contact op te nemen vanwege de bekende drukte van 

het restaurant in de zomerperiode. 

Voor meer informatie zie: www.moeke.nl/rhenen  

 

7. Chalet Helenaheuvel – St. Helenalaan 2, Doorn. 

De heuvel waarop het chalet is gebouwd dateert uit vroegere eeuwen en is genoemd naar 

gouverneur Hendrik’s dochter Helena van Swellengrebel. In 1932 liet de toenmalige eigenaar 

van de Kaapse Bossen, dhr. Klein, het chalet bouwen als theehuis voor wandelaars. Sinds 

1957 behoort het chalet aan de vereniging Natuurmonumenten. Inmiddels is het theehuis 

grondig gerenoveerd en kunt u, onder het genot van een hapje en een drankje, genieten 

van het prachtige natuurschoon rondom het chalet. 

Geopend dinsdag t/m zondag 10.00 – 18.00 uur (maandag gesloten) 

Voor meer informatie zie: www.helenaheuvel.nl  

 

8. Theehuis Rhijnauwen – 100 % rookvrij – Rhijnauwenselaan 16, Bunnik. 

In het bos gelegen met een groot terras aan het water. Werkt zoveel mogelijk biologisch, 

fairtrade, eerlijk en duurzaam. Zijn erg strikt op een ‘non-smoking’ beleid, houdt u hier aub 

rekening mee. Theehuis Rhijnauwen steunt namelijk het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 

Utrecht. Zij dragen bij aan een jaarlijks verwenmoment voor de kinderen in het ziekenhuis.  

Geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur. 

Voor meer informatie zie: www.helenaheuvel.nl  

  

9. Restaurant – winkeltje – bakkerij De Veldkeuken – Koningslaan 11, Bunnik. Gelegen op 

Landgoed Amelisweerd 

In de winkelkast worden specialiteiten uit de streek verkocht. Producten die zij zelf maken in 

de landgoedkeuken. De bakkerij is 100% EKO gecertificeerd en ook het restaurant gebruikt 

louter biologische ingrediënten. Het bedrijf bestaat sinds 1999 en kookt met de groente uit 

eigen tuinderijen.  

Geopend dinsdag tot en met zondag 10.00 – 21.00 uur (1 april tot en met 31 oktober) 

Geopend dinsdag tot en met donderdag 10.00 – 17.00 uur en weekend 10.00 – 18.00 uur 

(november tot april) 

Voor meer informatie zie: www.veldkeuken.nl   
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Winkelen  

1. Centrum Wijk bij Duurstede (klein, oud 

stadscentrum) – Klooster Leuterstraat – 

15 min. met de auto en 30 min. fietsen 

Hier bevinden zich een aantal winkels en terrassen. 

Mooi om te zien vanwege de karakteristieke 

gebouwen maar bevat geen grandioos winkelcentra. 

Wijk bij Duurstede heeft winkels zoals de Shoeby, 

HEMA, The Men’s Club, Fan Fan en de Blokker. Verder 

zult u hier vele leuke en gezellige terrasjes vinden of de 

ijssalon Verheggen met hun heerlijke schepijs. 

 

 

2. Centrum Amersfoort (groot, oud stadscentrum) – Utrechtsestraat, Amersfoort – 30 min. met 

de auto en 1 uur met de fiets 

Struin door smalle steegjes en mooie winkelstraten op zoek naar dat ene fashionpareltje. Van 

gespecialiseerde boetiekjes tot de grotere merken, in Amersfoort vind je het allemaal. 

De Utrechtsestraat ligt in het verlengde van de Langestraat en is een fantastische plek om te 

winkelen. Hier vind je grote, bekende winkelketens, modewinkels, schoenenwinkels en meer. 

De straat sluit aan op de Varkensmarkt, waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. 

 

 

3. Centrum Veenendaal (middelgroot) – Hoofdstraat, Veenendaal – 20 min. met de auto en 

50 min. met de fiets 

Gelegen op de rand van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei ligt Veenendaal met 

zijn dorpse karakter en een groots winkelhart. Veenendaal biedt je een uitgebreid en 

gevarieerd aanbod aan winkels, cafés en restaurants voor een gezellig dagje uit. Verleng 

je bezoek aan Veenendaal voor een ontspannend dagje wellness, een leuke theater- of 

filmvoorstelling of als uitvalsbasis om de natuur te ontdekken. 

 

4. Centrum Zeist (middelgroot) – Slotlaan, Zeist – 20 min. met de auto en 1 uur met de fiets 

Zeist is een goede plek om te winkelen. In het midden van het land vind je een groot centrum 

waar je naar hartenlust kunt winkelen. Je zult hier winkels vinden zoals de Only, Vero Moda, 

Men at Work, Prenatal, Scapino en veel meer. 

 

5. Centrum Utrecht – (groot) 

Voor een écht dagje shoppen gaat u naar Utrecht. Bezoek Utrechts grootste shopping mall, 

Hoog Catharijne. Hier kun je zeven dagen per week terecht bij meer dan 90 winkels, van 

bekende modeketens tot kleine boetieks. Ben je op zoek naar producten van Utrechtse 

makers, naar vintage boetiekjes of speciaalzaken? Loop dan de binnenstad van Utrecht in, 

langs de Oudegracht of in de kwartieren. Maak je dagje winkelen compleet met een lunch 

of misschien eindig je liever op een terras aan de gracht. 

 

  



 

Natuur- en recreatiegebieden  

 

1. Het Doornse Gat – Leersumsestraatweg, Doorn  

5 min. met de auto en 15 min. met de fiets 

Leuk om heen te gaan met kleine kinderen vanwege de spannende zandheuvel. Ook zijn er 

verschillende speelvoorzieningen, picknickbanken en toiletten aanwezig maar je kunt hier 

ook heengaan voor een mooie wandeling. Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan. 

 

2. Watercreatiegebied de Gravenbol – Nabij de Stuw van Amerongen, Wijk bij Duurstede  

20 min. met de auto en 30 min. met de fiets 

Het recreatiegebied zelf is niet toegankelijk voor honden, aan het begin van het terrein ligt 

een groot grasveld met een zwemplas waar honden het hele jaar los mogen rennen, 

zwemmen en ravotten.  

Parkeren van oktober t/m maart is gratis, van april t/ september betaald u op de eerste 

parkeerplaats van het terrein (afslag Lekdijk). Een dagkaart kost 3 euro. In de zomermaanden 

staat er een snackwagen. 

 

3. Watercreatiegebied het Henschotermeer – De Heygraeff 2, Woudenberg  

15 min. met de auto en 35 min. met de fiets 

Het Henschotermeer, een uniek recreatiegebied middenin de bossen van de Utrechtse 

Heuvelrug.  

Een plek om er even helemaal tussen uit te 

zijn. Of je nu zin hebt om lekker te luieren en te 

genieten van de mooie omgeving, te 

bouwen aan je eigen zandkasteel op het lang 

gerekte zandstrand, te zwemmen of gewoon 

heerlijk rond te dobberen op het meer of 

misschien heel sportief een rondje om het 

meer te wandelen... er is echt voor iedereen 

wel iets te doen! 

Dieren zijn hier niet toegestaan. 

Voor meer informatie en de tarieven zie: www.henschotermeer.nl  

 

4. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – Leersumsestraatweg 11A, Doorn  

15 min. met de auto en 20 min. met de fiets 

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een nationaal park in de Nederlandse provincie 

Utrecht. Het ligt tussen Leusden en Rhenen en omvat een veelheid van landschapsvormen, 

waarvan de stuwwal de meest in het oog springende is. Ook heidevelden, stuifzanden en 

uiterwaarden maken deel uit van het nationaal park.  

 

 

 

  

http://www.henschotermeer.nl/


Uit de streek  

1. Kaasboerderij De Grote Katwinkel – Buurtweg 38 / 38A, Leersum  

8 minuten met de auto en 13 minuten met de fiets. 

Op de boerderij wordt sinds mensenheugenis al kaas gemaakt. Opa Hogendoorn kocht de 

boerderij en in 1913 en sindsdien is het nog steeds in bezit van de familie. Momenteel door de 

4e generatie van de familie. Dit is tevens de boerderij waar wij in onze bar de brokkelkaas van 

serveren.   

Het is ook mogelijk om een rit met een rijtuig te reserveren, bij voorkeur een week van 

tevoren. Daarna is het alleen mogelijk op reservering, op basis van beschikbaarheid. De rit 

duurt 30 minuten en is inclusief een boerenkaasje per stel, voor thuis. € 15,00 per persoon, 

maximaal 5 personen per rijtuig. Start is vanaf boerderij De Katwinkel. 

Geopend op maandag, vrijdag en zaterdag van 09.00 – 12.15 uur en van 14.00 – 18.00 uur. 

Zondag geen service 

Ook mogelijkheden voor rijtuigtochten  

Voor meer informatie zie: www.dekatwinkel.nl 

 

2. Stadsbrouwerij De Dikke – Veldpoortstraat 15, Wijk Bij Duurstede  

10 tot 14 minuten met de auto en 25 tot 28 minuten met de fiets. 

Deze stadsbrouwerij brouwt sinds 2015 ambachtelijke bieren, gebaseerd op een historisch 

recept uit 1495. Tot die tijd werd bij derden gebrouwen, maar na ruim een eeuw weer terug 

in de binnenstad.  

Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 – 19.00 uur. Tevens iedere eerste 

zondag van de maand. U kunt dan een bierproeverij boeken (vooraf) van 4 smaken met 

uitleg en lokale knabbeltjes.  

Voor meer informatie zie: www.stadsbrouwerijdedikke.nl  

3. Landwinkel De Kersenhut (tevens het Kersenmuseum) – Groenewoudseweg 18, Cothen 

10 minuten met de auto en 25 minuten met de fiets. 

Te midden van de boomgaard met hoogstamkersen vindt u de landwinkel en schenkerij. Alle 

seizoenen mogelijk om te genieten van het fruit, voornamelijk de kersen. Bevat een 

landwinkel met (streek)producten, cadeaupakketten en woonaccessoires. De landwinkel is 

te combineren met het Kersenmuseum of een wandeling door de boomgaard.  

Geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 

16.00 uur. 

Gesloten op: zondag, maandag, Koningsdag, Hemelvaartdag, Nieuwjaarsdag en op beide 

paas-, pinkster-, en kerstdagen.   

Voor meer informatie zie: www.dekersenhut.nl  

 4. Landwinkel De Weistaar (tevens kaas- en botermuseum) – Rottegatsteeg 6, Maarsbergen 

11 minuten met de auto en 27 minuten met de fiets. 

Het museum geeft een beeld van het maken van boter en kaas. Verder vindt u er 

boerderijgevels, een dorpsplein met authentieke winkeltjes en klederdracht. In het museum 

kunt u ook een spreekwoorden en gezegdes spel spelen. Er wordt op deze boerderij geen 

kaas meer gemaakt maar u kunt wel boerenkaas kopen in de landwinkel.   

Geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. 

Voor meer informatie zie: www.dekersenhut.nl  

  

http://www.dekatwinkel.nl/
http://www.stadsbrouwerijdedikke.nl/
http://www.dekersenhut.nl/
http://www.dekersenhut.nl/


Onze tip! 

5. Appelcafé, boerenwinkel en educatiecentrum Gruun – Zijveling 1, Ommeren 

Midden in de boomgaarden ligt Appelcafé Gruun. Geniet in de sfeervolle boerenwinkel van 

producten uit de ‘gruune’ streek; de Betuwe.    

Natuurlijk gruun is in 2014 opgericht door Kees van Blijderveen, fruitteler en -handelaar in 

Ommeren. ‘’An apple a day keeps the doctor away’’ is zijn levensmotto en daarom wil hij 

graag dat bezoekers leren over de fruitteelt, de gezondheid van fruit en alles wat erbij komt 

kijken voordat de appel in de winkel belandt. Gedurende de zomer maakt de ‘Elstar-express’ 

een rondje door de appelboomgaard. 

Boerenwinkel geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 08.30 – 17.00 uur. 

Appelcafé geopend op woensdag t/m zaterdag van 10.00 – 15.00 uur. 

Voor meer informatie zie: www.natuurlijkgruun.nl   

   

 

Bezienswaardigheden:   

1. Diverse kastelen en buitenplaatsen ‘De Stichtse Lustwarande’ – Utrechtse Heuvelrug 

De Stichtse Lustwarande is een lange reeks van meer dan honderd buitenplaatsen en 

landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug. Dit strekt zich uit van De Bilt tot Rhenen. Enkele 

voorbeelden in de buurt zijn: 

Huis Doorn te Doorn 

Hardenbroek te Driebergen 

Moersbergen te Doorn 

Wulperhorst te Zeist 

Slot Zeist te Zeist 

Kasteel Broekhuizen te Leersum 

Zuylestein te Leersum 

  

Veel van deze huizen zijn te bezichtigen, voor meer informatie zie 

www.utrechtsebuitenplaatsen.nl   

 

  

http://www.natuurlijkgruun.nl/
http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/


Ontspanning: 

1. Spa Sereen – Westbroekse Binnenweg 3A, Maarssen  

35 minuten met de auto en 90 minuten met de fiets. 

Aan de Maarsseveense plassen heeft u alle rust en ruimte om wellness op uw manier te 

beleven. Oog in oog met de natuur wordt uw bezoek een onvergetelijke ervaring en 

ontdekt u hoe gastvrijheid is bedoeld. SpaSereen heeft geen speciale badkleding of 

damesdagen. 

Geopend van zondag t/m donderdag 10.00 – 23.00 uur. Op vrijdag en zaterdag van 10.00 – 

23.30 uur. Reserveren in het weekend wordt sterk aangeraden.  

Tarieven      

Dagentree   € 35,00   

Avond entree   € 27,50   

Voor tarieven en meer informatie zie: www.thermensoesterberg.nl  

  

2. Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug – Dijkstraat West 189, Veenendaal  

20 minuten met de auto en 39 minuten met de fiets. 

Hier combineert u uitgaan met aandacht voor gezondheid, gezelligheid en ontspanning. 

Persoonlijke aandacht, opgietingen, hamam ritueel, massages, sauna en beauty specialisten 

in huis.   

Dagelijks geopend van 11.00 – 23.30 uur. Receptie telefonisch bereikbaar vanaf 09.30 uur.   

Tarieven      

 

Voor tarieven en meer informatie zie: www.saunadeheuvelrug.nl  

3. Thermen Soesterberg – Frits Koolhovenweg 8, Soesterberg  

23 minuten met de auto en 70 minuten met de fiets. 

Dat wellness, zintuigen en natuur alles met elkaar te maken hebben, ontdekt u in Thermen 

Soesterberg. Hier, hartje Nederland en op de groene grens van de Utrechtse Heuvelrug, gaat 

het om ervaren en beleven. 

Geopend van zondag t/m donderdag 09.00 – 23.00 uur. Op vrijdag en zaterdag van 09.00 – 

23.30 uur. Iedere dinsdag ‘badkleding-dag’ – het dragen van badkleding is op die dagen 

verplicht. 

Tarieven        

Dagentree  € 37,50  € 40,50 (weekend) 

Ochtend entree € 24,50  € 25,50 (weekend) 

Avond entree  € 27,50  € 28,50 (weekend) 

Voor tarieven en meer informatie zie: www.thermensoesterberg.nl  

Onze tip! 
4. Het Betuwsch Badhuys – Lienderveldsestraat 10, Lienden  

23 minuten met de auto en 70 minuten met de fiets. 

Het Betuws Badhuys, gevestigd in het Betuwse Lienden, is een compacte privé spa. Gasten 

worden het geloei van de koeien begroet. De wellnessboerderij, die uitkijkt over de 

weilanden en boomgaarden, is uitgerust met luxe faciliteiten zoals een ruime Finse sauna, 

infraroodsauna, stoomcabine en houtgestookte hottub. 

Geopend van dinsdag t/m zondag 09.00 – 22.00 uur. Voor tarieven en informatie zie: 

www.betuwschbadhuys.nl  

 

 

http://www.thermensoesterberg.nl/
http://www.saunadeheuvelrug.nl/
http://www.thermensoesterberg.nl/
http://www.betuwschbadhuys.nl/

