
Natuurparken

Wandelen fietsen en spelen op de 's-
Gravelandse Buitenplaatsen
Noordereinde 54b, 's-Graveland
+31 (0)35 656 3080
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek is een
goed startpunt voor een wandeling of een
fietstocht. Kronkelende bospaadjes brengen je
langs landhuizen, meren en forten. Leuk: bij het
bezoekersce
Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t56

Speeltuinen

OERRR speelnatuur 's-Graveland
Noordereinde 54b, 's-Graveland
+31 (0)35 656 3080
Ontdek met het hele gezin het OERRR
natuurspeelbos van 's-Graveland. Hier vermaken
de kinderen zich uren op een terrein van meer dan
0,5 hectare vol bomen, water, zand, bloemen en
beesten.

Kinderen: EUR 1,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12416

Tuinen

Tuinderij en Theetuin Sperwershof
Noordereinde 52, 's-Graveland
+31 (0)35 - 65 61 012
Stel een eigen boeket samen in de pluktuin, drink
een kopje thee onder de linden of volg een cursus
bloemschikken bij Tuinderij Sperwershofl!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 27,50. Open van 1
maart tot 31 december. Dagen: vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6992

Tuinen

Biologisch-dynamische Tuinderij Land
en Boschzigt
Leeuwenlaan 34, 's-Graveland
+31 (0)35 - 65 61 687
Land en Boschzigt is de oudste biologisch-
dynamische tuinderij in Nederland. De vers van
het land geoogste producten zijn te koop in de
natuurvoedingswinkel op het terrein.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9390

Wandelroutes

Wandelroute 's-Gravelandse
Buitenplaatsen
Noordereinde 54b, 's-Graveland
De wandelroute 's-Gravelandse Buitenplaatsen
van Natuurmonumenten voert langs acht
buitenplaatsen met prachtige landhuizen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7574

Bezienswaardigheid

Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek
Noordereinde 54E, 's-Graveland
Haal de hemellichamen dichterbij met behulp van
de twee telescopen van Sterrenwacht Gooi en
Vechtstreek. In het winterseizoen is er iedere
vrijdagavond een sterrenkijkavond. Of kom op
zondag

Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: EUR 3,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10983

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/'s-graveland

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 28 augustus
2021 tot 4 september

2021

All Inclusieve Fietsarrangement - Fietsvierdaagse

Fietsvierdaagse Recreatiepark de Lucht,
Adres: Barneveldsestraat 49 - Renswoude  | Volwassenen: EUR  0,11, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37851987

Open van 3 september
2021 tot 4 september

2021

Tour de brocante op De Boschhoeve

Wie van snuffelen houdt komt op 3 en 4 september zeker aan haar of zijn trekken.  In de pluktuin kan nog volop
worden geplukt en de tuinen zijn een bezoek meer dan waard. Voor de inwendige mens is er koffie of thee met
wat lekkers.
Adres: Boshoeve 3 - Wolfheze  | Entree: Gratis | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869174

Open van 3 september
2021 tot 4 september

2021

De Bosbeleving

De Bosbeleving, een tweedaagse natuurbeleving waarin je leert wat de natuur ons te bieden heeft EN je proeft
de sfeer en zelfbereide gerechten met onverwachte ingredienten direct uit veld en bos!
Adres: Dorpsstraat 1 - Holten  | Entree: EUR  1,55 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868964
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4 september 2021 Workshop natuurfotografie in De Groote Peel

Leer de kneepjes van fotografie in de natuur tijdens de workshops van vakfotograaf Nando Harmsen. Het
uitgestrekte veenlandschap van De Groote Peel leent zich perfect voor het maken van mooie plaatjes, op elk
tijdstip van de dag...
Adres: Moostdijk 15, De Pelen - Ospel  | Volwassenen: EUR  55,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37853976

4 september 2021 Avondwandeling door de Ackerdijkse Plassen

Ga de stad uit voor een verkwikkende wandeling in het bijzondere natuurgebied de Ackerdijkse Plassen, gelegen
op nog geen steenworp afstand van Rotterdam en Delft. Een paar keer per jaar wordt dit beschermde
natuurgebied opengesteld en kun jij in deze weidsheid wandelen en bijzondere vogels kijken.
Adres: Rijksstraatweg 127 - Delfgauw  | Volwassenen: EUR  15,-, Kinderen: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869127

4 september 2021 Dauwpop 2021

Dans op Dauwpop 2021 in Hellendoorn!
Adres: Luttenbergerweg 31 - Hellendoorn  | Volwassenen: EUR  57,50, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37856122

4 september 2021 Ontdek de Bunkers van Rijksdorp

Duik in het oorlogsverleden van de Atlantikwall op het oude landgoed Rijksdorp bij Wassenaar. De gids van
Staatsbosbeheer vertelt over de bijzondere geschiedenis van het bunkercomplex.
Adres: Van der Doeslaan 3, Hollands Duin - Wassenaar  | Volwassenen: EUR  7,50, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37862900

4 september 2021 Open dag Broeders van Huijbergen

Open dag op kloosterterrein, met ontmoeting en informatie over bijna 800 jaar religieus leven. En meer.
Adres: Staartsestraat 2 - Huijbergen  | Entree: Gratis | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868120

4 september 2021 Grote grazers van het Munnikenland

Kom alles te weten over de grote grazers in het Munnikenland rondom Slot Loevestein. Ga mee op excursie met
een boswachter van Staatsbosbeheer en een terreinbeheerder van FREE Nature.
Adres: Loevestein 1, Bommelerwaard - Poederoijen  | Volwassenen: EUR  7,-, Kinderen: EUR  4,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37866879

4 september 2021 Kasteelconcerten

Geniet van toegankelijke, intieme kasteelconcerten in de ontvangsthal van kasteel Cannenburch.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37868373

4 september 2021 Stiltewandeling Drents-Friese Wold

Ontdek op een ontspannen manier de rust en de natuur van het Drents-Friese Wold. Dwaal mee door bossen en
velden, laat de stilte op je inwerken. Een wandeling voor wie net wat meer diepgang wil beleven.
Adres: Terwisscha 6a, Drents-Friese Wold - Appelscha  | Volwassenen: EUR  9,50, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37853888

4 september 2021 Wild spotten op de Veluwe - Hazenbergen

Kom wilde dieren kijken in Wildarena Hazenbergen op de Veluwe. Vanachter het panoramaraam kan je ongezien
zwijnen, edelherten en reeen bekijken.
Adres: Veluwe -   | Volwassenen: EUR  16,-, Kinderen: EUR  14,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37853937

4 september 2021 Workshop vachtvilten op De Onlanderij

Ontdek de oudste manier van textiel maken op De Onlanderij! Tijdens de workshop vachtvilten ga je intensief
aan de slag en maak je in n dag een eigen kleed. De gehele dag zal verzorgd worden door Annemieke van
Mooimiek en de horeca van De Onlanderij.
Adres: Madijk 1 - Eelderwolde  | Volwassenen: EUR  95,-, Kinderen: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869089

4 september 2021 Dierenvriendjespad Bentwoud

Kom spelen in de natuur. Loop het Dierenvriendjespad in het Bentwoud en beleef allerlei avonturen. Leuk voor
kinderen van 4 tot 7 jaar, ook als kinderfeestjes of met je klas. Wel even vooraf online reserveren!
Adres: Bentwoud -   | Volwassenen: EUR  5,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37855180

4 september 2021 Rondvaart naar Tholen Stad met stadswandeling

Rondvaart naar het pittoreske stadje Tholen met stadwandeling.
Adres: Oesterdam Bergse Diepsluis - Tholen  | Entree: EUR  22,50 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37867624

4 september 2021 Dierenvriendjespad Bentwoud

Kom spelen in de natuur. Loop het Dierenvriendjespad in het Bentwoud en beleef allerlei avonturen. Leuk voor
kinderen van 4 tot 7 jaar, ook als kinderfeestjes of met je klas. Wel even vooraf online reserveren!
Adres: Bentwoud -   | Volwassenen: EUR  5,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37855482
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4 september 2021 Yentl & de Boer | Kampvuursessies

Yentl & de Boer komen op zaterdag 4 september naar Werk aan het Spoel met de voorstelling: Kampvuursessies
- Fransche Zomer. Kom lekker naar het buitentheater, ze steken een fikkie aan en gaan muziek
maken!#werkaanhetspoel #theater
Adres: Goilberdingerdijk 40  4106 LC Culemborg - Culemborg  | Entree: EUR  27,50 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37867517

4 september 2021 Avontuurlijke natuurtocht door Het Verdronken Land van Zuid-Beveland

Wandel mee tijdens een avontuurlijke tocht door geulen en over schorren en ontdek het grootste schorrengebied
van de Oosterschelde en de bijzondere zoute planten en kustvogels die er voorkomen. Vooraf aanmelden
verplicht.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37869118

4 september 2021 We sluiten de linies
Adres: Herenweg 3 3602 AM Maarssen - Maarssen  | Entree: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37856501

4 september 2021 Ochtendexcursie vogelobservatorium Tij Scheelhoek

Wil je d deltanatuur beleven aan het Haringvliet in een uniek vogelobservatorium? Ga dan mee op deze
ochtendexcursie en kom meer te weten over het bijzondere gebouw en de omliggende natuur.
Adres: Deltahaven 61 - Stellendam  | Volwassenen: EUR  10,-, Kinderen: EUR  5,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869088

4 september 2021 Open dag Landgoed De Houberg

Samen met onze Lakenvelder en Wagyu runderen, de grappige wolvarkens en kippen in het land werken we aan
een gezond ecosysteem. Onze dieren hebben veel ruimte, leven in familiekoppels en leveren exclusief, bijzonder
vlees.
Adres: Houberg 1 - Lobith  | Entree: Gratis | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869172

4 september 2021 We Sluiten de Linies

We Sluiten de Linies
Adres: Weespterstraat  10 1398 XX  Muiden - Muiden  | Entree: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37867580

4 september 2021 Frank Nielander speelt Jac. P. Thijsse met Zomervogels

Stel je voor, je zit, staat op 4 september ergens midden in de tuin van Landgoed Mookerheide. Je luistert naar
een prachtig concert gegeven door twee saxofonisten die eigen, op vogelzang en pozie genspireerde
composities spelen. De composities worden omlijst door verhalen en gedichten uit begin 20ste eeuw, de tijd van
Jac. P. Thijsse, de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland.
Adres: Heumensebaan 2 - Molenhoek  | Volwassenen: EUR  35,-, Kinderen: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869126

4 september 2021 Boottocht naar de eendenkooi van het Naardermeer

Stap aan boord van de fluisterboot en ontdek de historische eendenkooi van het Naardermeer.
Adres: Meerkade 2 - Naarden  | Volwassenen: EUR  25,-, Kinderen: EUR  12,50 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869087

4 september 2021 Roofvogels van de Oostvaardersplassen - Lelystad

Ga op pad met de boswachter en spot de roofvogels van de Oostvaardersplassen. Iedere maand een nieuwe
wandeling en kans op andere vogels!
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad  | Volwassenen: EUR  10,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37858851

4 september 2021 Casa Fortezza wijn- en proeflokaal

Voor de lekkerste Italiaanse wijnen, olijfolie en aceto balsamico ga je naar Casa Fortezza op Fort bij de Liebrug
in Haarlemmerliede. Ze zijn op zaterdag open van 13:00 tot 17:00 #wijn #proeflokaal #casafortezza
Adres: Liedeweg 9 2065 Haarlemmerliede - Haarlemmerliede  | Entree: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868942

4 september 2021 Bluegrass, Country en Amerikaanse folk

Zin in een muzikale middag in festivalachtige sfeer? Kom 4 september naar Fort aan de Klop voor: Kentucky
Snake Oil. Deze band uit Friesland speelt voornamelijk American Roots, met de nadruk op Bluegrass.
#fortaandeklop #muziek
Adres: 1e polderweg 4 3563 MC Utrecht - Utrecht  | Entree: EUR  12,50 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868187

4 september 2021 Kabouterpad Bentwoud

Kom kabouters zoeken! Loop het Kabouterpad bij Bentwoud beleef allerlei spannende avonturen. Leuk voor
kinderen van 3 t/m 6 jaar.
Adres: Wilde Venenpad, Bentwoud - Benthuizen  | Volwassenen: EUR  3,50, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37858198

4 september 2021 Met de Heideslak over de Sallandse Heuvelrug - korte rit

Op pad over de Sallandse Heuvelrug en minder goed ter been? Met elektrokar de Heideslak maak je een
comfortabele rit door de bossen. Onderweg bezoek je uitzichtpunt Noetselerberg voor een uitzicht over het
uitgestrekte heidelandschap.
Adres: Grotestraat 281, Salland - Nijverdal  | Volwassenen: EUR  5,25, Kinderen: EUR  2,75 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37859098
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4 september 2021 Zeehondenexperience

Een unieke beleving: met een open boot langs de zandplaten, over het Wad naar de Noordzee varen.
Adres: Veerweg - Schiermonnikoog  | Volwassenen: EUR  27,50, Kinderen: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869119

www.dagjeweg.nl
Deze vakantiegids is een gratis dienst van www.dagjeweg.nl. De inhoud van deze gids is automatisch samengesteld. De redactie van
DagjeWeg.NL wil graag zo compleet en correct mogelijk zijn, maar garandeert niet dat alle gegevens in deze gids 100% actueel zijn.
Kijkt u voor vertrek altijd even op de website van het uitstapje. 
De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
rechten voorbehouden.
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