
Kastelen

Landgoed en Kasteel de Schaffelaar
Stationsweg 6, Barneveld
+31 (0)88 000 1540
Landgoed De Schaffelaar is een beroemde
eyecatcher in Barneveld. Op dit natuurrijke
landgoed worden geregeld evenementen
georganiseerd. Een geliefde en stijlvolle locatie
voor bruiloften en z

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7861

Markten Evenementen

Landgoedmarkt Barneveld
Thorbeckelaan 123, Barneveld
Verse en pure streekproducten en brocante
spullen uit de Gelderse vallei op de authentieke
landgoedmarkt in Barneveld. Een markt met
karakter die voor ieder wat te bieden heeft.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: wo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11241

Musea

Museumboerderij De Grote Glind
Scherpenzeelseweg 158, Barneveld
+31 (0)342 415 766
Speelgoed van vroeger, het boerenleven van
honderd jaar geleden en zeldzaam
oorlogsmateriaal. In Museumboerderij De Grote
Glind reis je terug in de tijd.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 6,-. Open van 1
mei tot 30 september. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10636

Musea

Museum Nairac
Brouwerstraat 1, Barneveld
+31 (0)342 415 666
Museum Nairac is een oudheidskamer uit 1875.
Bezoekers vinden er prachtige archeologische en
historische voorwerpen.

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2753

Musea

Kuikentjes knuffelen! Word een blij ei in
het Nederlands Pluimveemuseum
Hessenweg 2A, Barneveld
+31 (0)342 400 073
Barneveld is ht kippendorp van Nederland. Dus
natuurlijk vind je daar het Nederlands
Pluimveemuseum! Leer alles over het
boerenleven, knuffel kuikens, doe mee met een
ouderwetse eierveiling e
Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2634

Musea

Borduurmuseum Het losse steekje
Espeterweg 7a, Barneveld
+31 (0)6 47 40 15 08 of +31 (0)6 25 28 53 94
Borduren is een kunst, dat bewijst het
Borduurmuseum in Barneveld. Kunstwerken als
de Nachtwacht, compleet nageborduurd, sieren
hier de wanden. Bekijk de prachtige
borduurwerken en luister na

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,50. Open van 1
februari tot 30 november. Dagen: wo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10454

Musea

Belevingscentrum Missie en Media
Stationsweg 2a, Barneveld
+31 (0)342 478 432
VR, games, persoonlijke verhalen: in de
belevingswereld Missie en Media van de
christelijke radiozender TWR ontdek je de wereld
van de zending. En de belangrijke rol die radio en
andere media

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 5,95. Het hele
jaar open. Dagen: wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12386

Theaters

Schaffelaartheater
Theaterplein 1, Barneveld
+31 (0)342 - 84 28 48
Bekijk de meest uiteenlopende tentoonstellingen
in Barneveld. Het Schaffelaartheater, vernoemd
naar de bekende Jan van Schaffelaar, heeft voor
ieder wat wils!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5427

Zelf actief

Partycentrum Veluwehal
Nieuwe Markt 6, Barneveld
+31 (0)342 41 76 23
In Partycentrum Veluwehal in Barneveld is het n
groot feest. Van bowlen tot lekker eten: een
avondje weg is hier gegarandeerd geslaagd.

Kinderen: EUR 17,50 | Volwassenen: EUR 22,50. Het
hele jaar open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3768
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Zelf actief

Actieve groepsuitjes op de Veluwe
Wencopperweg 52, Barneveld
+31 (0)342 422 545
Een bedrijfsuitje of familiedag gaat meteen keihard
van start bij Plezier Enzo, met een ritje in de
razende Power Turn Buggy. Of tijdens een stoere
Mehari toer over de Veluwe.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9263

Zwembaden

Zwembad Veluwehal
Nieuwe Markt 6, Barneveld
+31 (0)342 413 046
Jong en oud kan daar dan lekker recreatief komen
zwemmen in zwembad Veluwehal.

Kinderen: EUR 4,40 | Volwassenen: EUR 4,40. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7722

Zwembaden

Openluchtzwembad Oosterbosbad
Mr. Troelstralaan 20, Barneveld
+31 (0)342 414 356
Neem een duik in het Oosterbosbad, dit mooie
zwembad vraagt erom! Leg je handdoek maar op
het grote grasveld en spring van de duikplank of
zoef van de glijbaan.

Kinderen: EUR 5,50 | Volwassenen: EUR 5,50. Open
van 1 mei tot 31 augustus. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4199

Winkelen

Intratuin Barneveld
Burgemeester Aschofflaan 1, Barneveld
+31 (0)342 - 40 50 40
Intratuin Barneveld heeft niet alleen alles voor de
tuin, maar beschikt ook over een uitgebreide
kookafdeling waar regelmatig demonstraties
gegeven worden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8979

Platteland

Boerderij 't Paradijs
Bielderweg 1, Barneveld
+31 (0)342 401 253
Boerderij 't Paradijs in Barneveld teelt groenten en
fruit op biologische wijze en daar kan iedereen
van meegenieten. In de boerderijwinkel, die vijf
dagen per week open is, kun je terecht vo

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11709

Restaurants

Restaurant De Oranjerie: bijzonder eten
op een landgoed
Stationsweg 4a, Barneveld
+31 (0)342 41 96 01
Eten op het prachtige landgoed De Schaffelaar
kan in prijswinnend restaurant De Oranjerie,
aanbevolen in de Michelin gids. Hier eet je
bijzondere, culinaire gerechten gemaakt van
ambachtelijk
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 37,50. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11832

Restaurants

De Hebberd Barneveld
Jan van Schaffelaarstraat 61, Barneveld
+31 (0)342 475 480
Betaalbaar uit eten? Ga dan eens langs bij De
Hebberd in Barneveld. Hier geniet je binnen of
buiten op het sfeervolle terras van culinaire
verrassingen!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10047

Creatief

Samen creatief aan de slag met verf
mozaek of porselein
Stationsweg 29, Barneveld
+31 (0)6 47 91 94 35
Creatief talent? Ook al heb je het niet, in Atelier
Hupsakee krijgt iedereen zin om iets moois te
maken. Samen met vriendinnen, familie en gezin
maak je een mooi schilderij, een mozaek. of ee

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 30,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3107

Ballonvaart

Ballonvaartcentrum Van Manen
Thorbeckelaan 117a, Barneveld
+31 (0)342 - 40 85 92
Ballonvaartcentrum Van Manen heeft een vloot
van maar liefst 21 heteluchtballonnen. Boek snel
een van de leuke last minute-acties en bewonder
de wereld van bovenaf!

Kinderen: EUR 119,- | Volwassenen: EUR 129,-. Het
hele jaar open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8217

Ballonvaart

Ballonvaartcentrum Van Maanen
Thorbeckelaan 117a, Barneveld
+31 (0)342 - 40 58 92
Heerlijk zweven over het platteland onder een
heteluchtballon. Een ballonvaart is daarvoor de
perfecte manier!

Kinderen: EUR 119,- | Volwassenen: EUR 129,-. Het
hele jaar open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1022

Vergaderlocatie

Zakelijke bijeenkomsten in Kasteel de
Schaffelaar
Stationsweg 6, Barneveld
+31 (0)88 - 00 01 540
In Barneveld ligt het belangrijkste Nederlandse
landhuis in de zogenaamde neo-tudorstijl
romantische bouwstijl: Kasteel De Schaffelaar. Het
landhuis is een geschikte locatie voor
evenementen.
Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7151

www.dagjeweg.nl

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.

Pagina 2 van 2  -  DagjeWeg.NL Stedengids van Barneveld  -  www.dagjeweg.nl/dagjeuit/barneveld


