
Musea

Ontdek Verhalenmuseum Sjoel
Elburg
Graaf Hendriksteeg 2, Elburg
+31 (0)525 685 564
Maak kennis met twaalf Joodse families uit Elburg
en leef hun leven! In Sjoel Elburg ontdek je de
bijzondere verhalen van een kleine, Joodse
gemeente die tot aan de Tweede Wereldoorlog in
Elb
Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2924

Musea

Nederlands Artilleriemuseum
Eperweg 149, Elburg
+31 (0)525 65 73 10
Neem een kijkje in de geschiedenis van de
Nederlandse artillerie. Het Nederlands
Artilleriemuseum is gelegen op de legerplaats in
Oldebroek.

Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: EUR 4,-. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4460

Musea

Nationaal Orgelmuseum Elburg
Van Kinsbergenstraat 5, Elburg
+31 (0)525-684220
Het Nationaal Historisch Orgelmuseum in Elburg
heeft een grote verzameling foto's en tekeningen
van historische orgels en kerkorgels en
orgelonderdelen.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3015

Musea

Museum Korps Rijdende Artillerie
Eperweg 149, Elburg
+31 (0)525 657 836 / +31 (0)6 223 997 85
Het Korps Rijdende Artillerie is het oudste en nog
altijd operationele onderdeel van de Koninklijke
Landmacht. In dit museum herleeft deze militaire
geschiedenis. Op het terrein is ook een ma

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: wo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6591

Musea

Dwaal door de historische schatkamer
van Museum Elburg
Jufferenstraat 6-8, Elburg
+31 (0)525 681 341
Een beul, een vissersvrouw en een
stadsomroeper: allemaal vertellen ze je iets over
de geschiedenis van het betoverende
vissersstadje Elburg. Laat je meenemen door de
themazalen, waar de midd
Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6454

Musea

Bottermuseum en botterwerf
Havenkade 39, Elburg
+31 (0)525-655857
Met de traditionele botters bevoeren de Elburger
vissers de Zuiderzee. En nog steeds liggen deze
schepen in de haven van Elburg, waar het
Bottermuseum met de museumwerf een inkijkje
geven in

Kinderen: EUR 2,50 | Volwassenen: EUR 2,50. Open
van 1 juni tot 14 september. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11809

Natuurparken

Zandverstuiving De Haere
Badweg, Elburg
+31 (0)26 355 25 55
Rol door het zand van stuifzandgebied De Haere,
of laat je betoveren door de bijzondere natuur.
Wees wel voorzichtig, want die bijzondere natuur
is ook erg kwetsbaar.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12672

Tuinen

Ampies Berg
Verlengde Vaarbekerweg 3, Elburg
+31 (0)525 661 736
Tijdens een reis naar Oostenrijk werd Ampie
Bouw verliefd... op de bergen en de natuur. Weer
thuis besloot hij samen met zijn vrouw een Alpen
tuin aan te leggen. Bewonder deze bijzondere tuin

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 5,-. Open van 1
juni tot 15 oktober. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11805

Tuinen

A Vogeltuinen
Eperweg 3-5 ('t Harde), Elburg
+31 (0)900 246 46 46
Bezoek de gezondste plek van Nederland tussen
't Harde en Elburg. In de A. Vogeltuinen groeien
talloze geneeskrachtige kruiden en planten.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
mei tot 28 oktober. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2832
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Restaurants

Restaurant Le Papillon
Vischpoortstraat 15, Elburg
+31 (0)525 68 11 90
In een historisch pand in het pittoreske Elburg
serveert Restaurant Le Papillon een lekker lunch
of een heerlijk diner. Smullen in een intieme
setting!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 38,-. . Dagen: zo wo
do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11811

Restaurants

Restaurant 't Olde Regthuys
Beekstraat 33, Elburg
+31 (0)525 684 830
Het mooie Restaurant 't Olde Regthuys serveert
een smakelijke lunch of een uitgebreid diner. Maar
verwelkomt je ook graag voor borrel op het terras
of een high tea.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11812

Bezienswaardigheid

Vischpoort Elburg
Havenstraat, Elburg
+31 (0)525 68 13 41
Als bescherming van de bevolking en als baken in
de nacht. De Vischpoort in Elburg torent al
eeuwenlang trots boven het mooie vestingstadje
uit. Te bezoeken door groepen.

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Open van 17 juli
tot 18 augustus. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11810

Bezienswaardigheid

Touwslagerij Deetman
Havenstraat 2, Elburg
+31 (0)6 1329 7944
Met het touw, kundig geslagen door de generaties
Deetman, werden zeilboten uitgerust. En nog
steeds is de eeuwenoude touwbaan vol in bedrijf
en levert touw aan vele klanten. Bijna iedere dag

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11804

Bezienswaardigheid

Palingrokerij Van Triest
Havenkade 25, Elburg
+31 (0)525 681 231
In het voormalige vissersstadje Elburg is de
historie nog te zien, voelen en te proeven! Bij
Palingrokerij Van Triest roken ze de paling op
ambachtelijke wijze. Een delicatesse!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11802

Bezienswaardigheid

Museumsmederij De Hoefhamer
Smedestraat 22, Elburg
+31 (0)525 681 341 / +31 (0)6 54 37 33 14
Bijna was Museumsmederij De Hoefhamer
verloren gegaan, maar gelukkig is de oude
smederij in ere hersteld. Iedereen kan hier het
oude ambacht in vol bedrijf bewonderen. En
misschien zelf een c

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11806

Bezienswaardigheid

Bijbelverhalen in zand
J.P. Broekhovenstraat 9-11, Elburg
+31 (0)525 745 970
Het verhaal van Jozef in de put, de geboorte en
kruisiging van Jezus en de toren van Babel.
Zomaar wat Bijbelverhalen die je tegenkomt in een
enorme loods in Elburg, uitgebeeld in zand.

Kinderen: EUR 14,50 | Volwassenen: EUR 16,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11749
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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
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