
Campings

Molecaten Park De Koerberg
Koerbergseweg 4, Heerde
+31 (0)578-699810
Geniet op de Veluwe van een heerlijke vakantie.
Camping De Koerberg voldoet aan ieders wensen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 17,87. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7130

Kastelen

Wandelen op Landgoed Bonenburgh
Bonenburgerlaan, Heerde
Voor een fijne plek om te wandelen, kun je prima
een middagje vertoeven op Landgoed
Bonenburgh. Ook vind je er meer dan honderd
soorten vogels, waaronder de zwarte zwaan en de
ijsvogel. Een w

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12642

Musea

Villa Jacoba
Dorpsstraat 55, Heerde
+31 (0)578 695 230
Bij de Heerder Historische Vereniging spat de
nostalgie er vanaf. De monumentale Villa Jacoba
huisvest deze actieve vereniging met liefde voor
de historie van Heerde.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: di do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6562

Natuurparken

Schaapskudde Epe-Heerde
Elburgerweg 33, Heerde
Zoek de prachtige kudde van Veluwsche
Heideschapen op in het prachtige natuurgebied
De Renderklippen!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10279

Stranden

Heerderstrand
Ossenbergweg, Heerde
+31 (0)6 53 45 50 76
Ga voor een heerlijk zomers dagje naar het
Heerderstrand! Op het strand, dat bekend staat
om zijn zuivere water, is van alles te beleven. Kom
wandelen of kanon met vrienden of met de kids!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4462

Tuinen

Kwekerij en pluktuin Van der Velde
Borchgraverweg 3a, Heerde
+31 (0)578 - 69 57 27
Kwekerij Van de Velde beschikt over een kwekerij
en een zomerbloemenpluktuin. Hier is lekker
genieten van prachtige bloemen en natuur zeker
geen probleem.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 1,50. Open van 7
maart tot 31 oktober. Dagen: wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4693

Galeries

Galerie en Beeldentuin De Queeste
Koerbergseweg 6-8, Heerde
Galerie en Beeldentuin De Queeste ligt op
landgoed De Koerberg. Geniet van kunst tussen
de rododendrons en statige eiken.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
mei tot 30 september. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4655

Golfen

PitchPutt Heerde
Kromme Allee 5, Heerde
+31 (0)578 - 62 37 64
PitchPutt Golf in Heerde is toegankelijk voor
mensen zonder golfervaring. Met een negen of
achttienholesbaan is er genoeg variatie! Wil je een
keer wat anders, kies dan voor ook foot- of bosf

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4464

Restaurants

Uitspanning de Schaapskooi
Elburgerweg 31, Heerde
+31 (0)578 69 3033
Neem na een flinke wandeling plaats op het terras
van Uitspanning de Schaapskooi! Een heerlijke
plek in de natuur om bij te komen of te genieten
van de flora en fauna.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10280
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Bezienswaardigheid

Graf van Buys Ballot
Renderklippenpad, Heerde
In het prachtige natuurgebied De Dellen in Heerde
ligt het graf van Cornelis Sebastiaan Buys Ballot,
landheer van De Dellen van 1890 tot 1928.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4666

Wat is er de komende weken te doen?
7 september 2021 Historische wandeling

Ontdek de boeiende cultuurhistorie van De Dellen.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37868648

Open van 10
september 2021 tot 11

september 2021

Herfstfair 2021

Herfstfair met div. soorten pompoenen en kalebassen, leuke kraampjes en elke dag bloemschikdemonstratie en
herfstmodeshow
Adres: borchgraverweg, 3a - Heerde  | Volwassenen: EUR  2,50, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868786
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