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by Barts Boekje, powered by Rivella

MEER DAN 50 BĲZONDERE ADRESSEN IN OF VLAKBĲ DE STAD 
OM HEEL EVEN TE ONTSNAPPEN AAN DE DRUKTE VAN ALLEDAG



RUST

 

 

In dit Barts e-Boekje vind je meer 50 adressen in of 
vlakbij de stad om je heel even terug te trekken.
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tot rust!
 
 

Maar pak je wel genoeg rust? Euh... Natuurlijk zorgen we
ervoor dat we onze weekenden weg on fleek hebben en ja
hoor, ook de vakanties zijn check. Maar hoe zit het met die
tussendoormomenten? Even ontspannen in de hectiek van de
dag, genieten van natuur om je heen om even écht te kunnen
ademen. Doe je dat wel? Van die momenten pakken die het
dagelijkse leven - eerlijk is eerlijk - net even wat fijner maken.
Even geen werk of gezin, even geen stress, even niets anders
dan een moment voor jezelf en (eventueel) leuk gezelschap. 

Waar? Dat zochten we samen met Rivella voor je uit: in dit Bart
e-Boekje meer dan 50 vaak verstopte, buiten de gebaande
paden plekken in of net buiten de stad om dat moment van rust
te vangen, verdeeld over zes provincies dwars door het land.
Wie weet zien we je daar. 

Ps. Bekijk je dit e-boekje op je telefoon, draai 'm dan even! Dan
komen de pagina's nog beter tot zijn recht. En vergeet niet op
de volgende pagina ook de interactieve map op de te zoeken -
hartstikke handig om die verstopte plekken toch snel te vinden.



 

 

INTERACTIEVE MAP

 

 
klik op de afbeelding van de plattegrond van Nederland
om bij de interactieve map met adressen te komen

of klik hier

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.917337145348796%2C5.079799501376483&z=8
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.917337145348796%2C5.079799501376483&z=8


GELDERLAND
Gelderland is qua oppervlakte de grootste provincie van
Nederland, wist je dat? Niet zo gek dat het een streek is vol
met de mooiste buitengebieden. Van die gebieden perfect om
je even van de drukte van de stad te onttrekken. Met een paar
vrienden, je familie of de kids. Nu even niets, en dat kan
opperbest in Gelderland.

Waar ga je zitten? Nou...



Joodse begraafplaats 't Hof, 
Bronkhorst 

 

Op het bankje achter het pad van de Joodse begraafplaats in
Bronkhorst.

De paden op, de lanen in. Dat is het bankje achter het pad
naar de Joodse begraafplaats in Bronkhorst in zekere zin.
Bronkhorst ligt op 20 autominuten vanaf Zutphen en in dit
stadje ga je terug in de tijd. Perfect voor een lekker moment
voor jezelf; je volgt het bordje naar de Joodse begraafplaats
en die loop je voorbij. Precies in de bocht staat een bankje op
een klein grasveldje waar je een ontzettend fijn uitzicht op de
weilanden en een mooie laan van bomen hebt.
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Borculo + Lochem
 

 

 

In het gras, met uitzicht op de ophaalbrug.

Ooit gehoord van het Venetië van de Achterhoek? Dat is 
 Borculo. Eerlijk is eerlijk: de stad (het is een heuse kleine stad)
is niet overal even... Tsja, Italiaans, maar de historische
ophaalbrug en het gebied hier omheen is een plaatje. Overal is
water en zijn er verschillende knappe bruggetjes. Zoek je
horeca aan het water? Dan vind je het hier. Met name 'Het
Eiland' is de hit van Borculo. 

Over idyllisch gesproken: je bent nu heel dichtbij Lochem;
spring op de fiets/scooter vanaf Borculo en je bent er al
binnen 10 minuten. Een plaatje van een dorp in het groen. Ga
daar vooral op zoek naar de Lochemse Berg: een creatieve
oase tussen de bossen van Lochem. 
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OP DE MAP

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Landgoed Hackfort,
Vorden

 

 

 

Bij de picknickbankjes in de tuin of langs het wandelpad bij
Landgoed Hackfort.

Waar kun je beter een frisse neus halen dan op een heus
landgoed? Eigenlijk nergens. Spring daarom de auto in en rijd
naar Landgoed Hackfort, op vijftien minuten rijden van
Zutphen. Bij het landgoed kun je je auto (betaald) parkeren.
Stap uit en zoek een plekje bij de picknickbanken bij de
boomgaard of wandel iets verder het pas op richting de
bossen om een bankje langs het wandelpad te vinden met
uitzicht op het kasteel. 
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Oud Groevenbeek, 
Ermelo 

 

 

 

Op het bankje in Oud Groevenbeek nabij Ermelo 

Op tien minuten fietsen vanaf Ermelo ligt Oud Groevenbeek,
een kasteel tussen de bossen op een prachtig landgoed. Begin
op ‘parkeerplaats Oud Groevenbeek’ op de Watervalweg in
Ermelo. Wandel het bos in en ga bij de eerste mogelijkheid
linksaf. Je loopt dan recht op het kasteel af. Bij het begin van
de hekken staat een bankje waar je kunt zitten of leg je kleedje
in het grasveldje om mooi zicht op het kasteel te hebben.
Iemand een glaasje Rivella misschien?
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Landgoed Buitenpost,
Twello

 

 

Op het Landgoed Buitenpost bij Twello.

Aan de rand van het kleine dorp Twello vind je Landgoed
Buitenpost, de perfecte uitvalsbasis als de muren thuis op je af
beginnen te komen, of in een kas off the grid wilt dineren. Of
als je gewoon met je blote voeten in het gras wilt lopen en een
plekje voor jezelf en je vrienden wil scoren. Bij Buitenpost
verbouwen ze hun groente en fruit in hun eigen tuinderij die je
vervolgens in de streekwinkel kunt kopen. Je kunt hier dus óók
overnachten in één van de luxe safaritenten op de camping. 
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8




Sonsbeekpark,
Arnhem

 

 

Op het grasveld in het Sonsbeekpark Arnhem.

Midden in Arnhem ligt het prachtige Sonsbeekpark.
Blikvanger hier is de mooie villa boven op de heuvel, dus
zoek een plekje op het grasveld met zicht op de witte
villa. Dat is pas buiten zijn met allure. Wanneer je voor
de villa iets naar links loopt, loop je weg van de drukte
en je vindt er heerlijk beschutte plekjes. Natuurlijk niet
écht een verstopte plek, maar wel een van de fijnste
parken van Nederland, als we dat even bescheiden weg
mogen zetten, en een unieke groene wereld midden in
het creatieve, gezellige Arnhem. Ook fijn: rondom het
park kun je gratis parkeren. 
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Het water op, Groenlo
 

 

 

In een bootje vanaf Welgelegen in Groenlo.

Groenlo, een vestingstadje aan de Duitse grens in de
Achterhoek; het is een plek waar je wellicht niet vaak komt en
toch is het vanaf Enschede een fraaie 20 minuten en je bent
er. Bovendien mag Welgelegen er zijn: restaurant, café,
boothuis, serre en oevertuin. Vanuit dat boothuis reserveer je
een bootje voor een middag op het water, al is een uur struinen
door de tuinen ook een cadeautje met dank aan de historie en
de herinneringen van het pand. Die herinneringen worden
gevierd in Groenlo: van de zonnige happy momenten zoals
bruiloften met strakblauwe lucht tot herfstbuien tijdens een
condoleance. Want niet alleen een jaar kent seizoenen, maar
ook het leven. 
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OP DE MAP

https://www.bartsboekje.com/het-leukste-van-de-achterhoek/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


NOORD-BRABANT
Ze zeggen wel dat Brabantse nachten lang zijn, en daar is
geen woord van gelogen, maar wist je dat de Brabanders er
eveneens een sport van maken om de mooiste plekjes in het
weidse niets te creëren? Om even bij te komen van die
uitbundige nachten, waarschijnlijk...

Waar ga je zitten? Nou...



Griendwerkershut, 
Biesbosch, Hank

 

 

Aan de picknicktafel bij de verstopte Griendwerkershut
in de Biesbosch.

In het Biesbosch gebied bij Hank en Werkendam als
onderdeel van het Oostwaardpad (een wandeling in
dat gebied van 21km) ligt een griendwerkershut waar
wandelaars kunnen kamperen. Er staat daar tussen de
bomen en diep in het groen ook een picknicktafel waar
je heerlijk verscholen kunt zitten. Hoe je hier komt? Dan
moeten we wel even toegeven dat dit geen snelle
escape uit de stad is: de griendwerkershut ligt niet nét
buiten de stad, al is het wel een perfecte bestemming
voor als je in de mood bent voor een iets grotere
escape. Zoek op Google naar ‘Kampeerterrein
Griendwerkershut’. De ingang van het wandelpad ligt
aan de Hoge Polderweg, op ongeveer 300 meter vanaf
de kruising en het bruggetje op de Bakkerskilweg bij het
bord ‘passeerplaats’. Klinkt nu al avontuurlijk, hè?
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


 

 



Drimmelen
 

 

 

Op de dijk in Drimmelen. 

Drimmelen. Het klinkt leuk, het bekt leuk, het ís leuk. Dit
pittoreske dorpje op een steenworp van Dordrecht en niet ver
van Breda, telt zo’n 575 inwoners en ligt aan de rivier de Amer.
Langs de Herengracht staan mooie historische huizen aan het
water. Loop je langs de witte huisjes in de Batterij links richting
de groene dijk langs de rivier, dan vind je daar meerdere
plekken om heerlijk te zitten tussen de weilanden en het water.
Wil je de allerbeste spot? Hoe verder je doorloopt, hoe meer je
tussen het Drimmelse groen belandt.
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OP DE MAP

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Maasuiterwaarden,
Den Bosch

 

 

 

Aan de strandjes bij Maasuiterwaarden nabij Den Bosch.

Ga toch fietsen, zeggen we graag bij Barts Boekje als we het
over de picknickplekken bij de Maasuiterwaarden hebben.
Vanaf Den Bosch ben je in minder dan tien minuten in dit
groene gebied. Hier kun je urenlang wandelen langs de
kabbelende rivier. Ben je op zoek naar een zwemplek? Bij
restaurant De Blauwe Sluis (met Rivella op het menu, héérlijk) is
een parkeerplaats en vind je meerdere strandjes in de zon en
schaduw.
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


 

 

 



Heusden
 

 

 

Op de vestingswal bij Heusden.

Een van de mooiste historische stadjes van Nederland is het
Brabantse Heusden. Dit vestingstadje ligt op een kwartiertje
rijden van Den Bosch. Binnen de vestingmuren wandel je langs
oude, gerestaureerde huizen. Maar eenmaal op de begroeide
vestingwal is het een groene oase waar je uitkijkt over het
water en de omliggende landerijen. Overal op de vestingwal is
het lekker zitten. Ben je op de wal bij de Heemtuin, dan kan je
daarna ook de mooie oude muur nog bewonderen.
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OP DE MAP

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Wasven,
Eindhoven 

 

 

 

Tussen de klusjes door bij Wasven in Eindhoven.

In Eindhoven zijn ze zo gek nog niet, blijkt wel uit de
aanwezigheid van Wasven, een heerlijk en eerlijk stukje puur
natuur in Eindhoven. Vrijwilligers en medewerkers beheren en
bestieren er de boel met een duidelijke focus op een duurzame
toekomst voor iedereen. Wasven is deels zorg'boerderij', deels
gasterij, er is een winkel en gewoon even aanwaaien en niks
doen mag er ook. Dat is namelijk goed voor jezelf zorgen, en
dat vinden ze bij Wasven ook heel belangrijk. Maar als je even
hebt, steek er dan je handen uit de mouwen. Ook dat maakt je
hoofd leeg, en Wasven (als het goed is) nóg een stukje mooier.
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Philips de Jongh park + 
Genneper Parken, Eindhoven

 

 

 

Op een kleedje in het Philips Park of bij de Genneper Parken.

Zeg je Eindhoven, dan zeg je Philips. Dat klopt, en natuurlijk liet
de lichtfabrikant van weleer de stad ook een heus park na: het
Philips de Jongh wandelpark. Het is één van de vele
monumenten die het bedrijf Philips aan de stad achterliet en
het werd vernoemd naar de vrouw van Anton Philips, Anna
Philips de Jongh. Het beste deel is dat het park in het stadsdeel
Strijp ligt, daar waar je de leukste horeca van Eindhoven vindt.
En in de buurt van Landgoed De Wielewaal, de plek waar de
familie Philips zelf woonde.

Een zogenoemde hidden gem is het park niet per se. Wil je dat
liever? Snor dan de Genneper Parken op. Parken? Ja.
Meervoud: aan de rand van Eindhoven vind je verschillende
stukken groen; het perfecte terugtrekmateriaal.
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Voorste Goorven,
Oisterwijk 

 

 

 

Op de boomstronken bij Voorste Goorven nabij Oisterwijk.

Net onder het historische dorpje Oisterwijk ligt natuurgebied
Voorste Goorven. Hier liggen een tiental vennen tussen de
bossen. Het ene ven heeft moerassige eilandjes in het midden,
het andere ven ligt vol met waterlelies. Rondom de vennen
staan bankjes en boomstronken om je picknick op uit te rollen.
Dat is wel zo fijn, want de grond kan wat drassig zijn. Tussen
Groot Goorven en Groot Kolkven ligt een boshuis restaurantje
met rood-witte luikjes en waar qua interieur de tijd even stil
heeft gestaan. Geef maar toe, bij het lezen van deze
omschrijving moest je even denken aan Hans en Grietje. 
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OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


 

 



Commandeursbolwerk,
Geertruidenberg

 

 

 

In het commandeursbolwerk van vestingstadje Geertruidenberg
nabij Breda

Wie op weg gaat naar Breda, kijk dan of je het stadje
Geertruidenberg, op z’n 20 minuten rijden van Breda, ook mee
kunt pikken. Het bolwerk rondom het oude centrum van
Geetruidenberg is een mooie plek voor een pique-nique
parfait. Via de Commandeursstraat loop je gemakkelijk naar
het Commandeursbolwerk. Onze favo spot: het hoogste punt
voor het mooiste uitzicht. Nadat je je buikje rond hebt gegeten
kun je hier nog een mooie wandeling maken over het bolwerk
en door het stadje.
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OP DE MAP

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Mozesbrug, Halsteren

 

 

Bij de Mozesbrug bij Fort de Roovere in Halsteren.

Een fijn plekje bij een brug? Die hadden we nog niet.
Daarom is deze locatie, op het randje van Brabant bij
Fort de Roovere in Halsteren een unieke locatie. Oké,
we geven toe, we hadden deze gids vol met plaatsen
uit de Waterlinies kunnen zetten. Maar als we dan toch
moeten kiezen dan kiezen we de Mozesbrug. Deze brug
loopt onder het wateroppervlak heen, ooit een strategie
in de oorlogen en tegenwoordig een mooi gezicht.
Rondom de brug kun je goed zitten en wandel je in de
bossen. In het aangrenzende Landgoed Buitenlust is het
overigens ook mooi wandelen. En kun je iets drinken bij
de zorgboerderij en boederijwinkel.
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8






Jeroen Bosch Tuin, 
Den Bosch

 

 

 

In de Jeroen Bosch Tuin in Den Bosch.

Achter de Sint Jan, achter de Hinthamerstraat vind je de Jeroen
Bosch Tuin. Wie is Jeroen Bosch? Dat is natuurlijk dé grote
Jeroen Bosch, kunstschilder uit de vijftiende eeuw. Hij
schilderde ooit de Tuin der Lusten, te zien in het Prado in
Madrid. Met een beetje fantasie en een goed gevulde tas met
eten en drinken kom je in deze tuin dichtbij de real life versie
van het schilderij. De ingang bevindt zich aan het eind van de
straatjes de Louwschepoort en in den Boerenmouw. De tuin is
ook bereikbaar vanuit de Sint Josephstraat via het
Redemptoristenpad. De Jeroen Bosch Tuin is dagelijks geopend
van 8.00 tot 19.00 uur. In de wintermaanden sluit de tuin bij
zonsondergang.  

5 7

OP DE MAP

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8




Centrum Tilburg
 

 

 

In de Interpolistuin of Natuurspeeltuin Takkenbende in Tilburg.

Het liefst hangen we de hele zomer rond in het Spoorpark in
Tilburg. Er is een waterplein waar de kids kunnen verkoelen,
horeca en talloze plekken om te relaxen. Maar toegegeven:
vooral op warme dagen lijkt het eerder een festival dan een
rustig park. Waar komen we dan wel als het zo warm is en we
rust willen in de stad? Welnu, in de Interpolistuin. Hier vinden
veel culturele evenementen plaats, maar als dat niet zo is, dan
is het een oase van rust. Dit stadspark vind je aan de rand van
het centrum. Dankzij veel bomen en vijvers is dit een goede
plek om tot rust te komen. Aardig wat Tilburgers weten er niks
vanaf, terwijl het er - zeker in de lente - zo mooi in bloei staat.
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Moerenburg + Muzentuin,
Tilburg

 

 

 

En er is nog meer in Tilburg. Zo heb je de Natuurspeeltuin de
Takkenbende Moerenburg. Een Tilburger komt er vaak of is er
nog nooit geweest. Dit natuurgebied, Moerenburg, vind je aan
de rand van Tilburg. Hier overigens geen speeltuin met alle
kleuren van de regenboog, maar puur natuur. 

Last but not least: de Muzentuin. Het is even zoeken maar
achter de schouwburg ligt de Muzentuin. Eigenlijk de plek voor
studenten van Fontys om tussen de lessen door te relaxen. En
dat zorgt voor een portie creativiteit dankzij de opleidingen
Kunsten en Theaters, die ook daar optreden. Niet alleen
studenten zijn welkom, iedereen die wel wat meer groen zoekt
in de stad kan neerploffen. Er staan maar zo’n acht bomen,
maar dat is genoeg voor een groen gevoel.  
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


NOORD-H0LLAND
Ah, Noord-Holland, de drukste provincie van allemaal.
Tenminste: het is de provincie met de drukke hoofdstad
Amsterdam. Al kent precies die stad de postcodes met de
meest verrassende terugtrekplekjes. Let maar eens op.

Waar ga je zitten? Nou...



Prinseneiland, 
Amsterdam

 

 

In de Palmentuin in het stadscentrum van Amsterdam.

Oké, pssst, pssst, geheimpje. Je moet wél even zoeken
en toegegeven: de tuin is natuurlijk niet het hele jaar
even tropisch. Het is toch gek, zo'n palmboom in de
sneeuw (ook leuk). Maar als de zon schijnt en het hele
spul is groen, dan heb je een parel in de stad te pakken.
En als wij zeggen parel, dan bedoelen we ook parel.
Deze tropische tuin ligt op Prinseneiland, in het
stadscentrum van Amsterdam. Je snapt: ook de route
erheen (fiets!) is een feest. Via de kinderkopjes en de
prachtige oude pakhuizen van Amsterdam kom je er.
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In de Zentuin op het Prinseneiland in Amsterdam.

En we verklappen nóg een geheimpje op het Prinseneiland: de
zentuin. Deze vind je aan het einde van de Bickersgracht. Als je
geluk hebt, heb je deze plek helemaal voor jou alleen. Is dat
niet zen? En nog beter: als het echt warm is, is dit de perfecte
plek om in het water te springen. Negeer voor het gemak even
dat bord waarop staat dat dit geen goed idee is: is het wel.
Beloofd. 
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Prinseneiland, 
Amsterdam
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Buitenplaats Elswout,
Overveen

 

 

 

In de tuin bij Buitenplaats Elswout nabij Haarlem.

Zeg nou zelf: hoort een middag buiten niet thuis in de voortuin
van een landhuis? Jawel hè? Kom kom, daarom, naar Overveen.
Slechts 14 minuten met de auto of 20 minuten met de fiets
vanaf Haarlem vind je hier Buitenplaats Elswout. Dit is een
heerlijke plek om de natuur in te gaan en te wandelen. Stap
voor stap vind je hier genoeg leuke plekjes, vooral op het veld
voor de prachtige orangerie. Hier kijk je direct uit op het mooie
landhuis. 
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Duinen, Egmond-Binnen
 

 

 

In de duinen bij Egmond-Binnen nabij Alkmaar.

Idee: eerst naar de kaasmarkt in Alkmaar, dan binnen 20
minuten doorrijden naar Egmond-Binnen, waar je de auto kunt
parkeren (wellicht ten overvloede maar vergeet niet ook even
wat kaas in te slaan). Via de Oude Schulpweg en de
Middenweg wandel je zo richting het duingebied. Sla links of
rechtsaf naar de onverharde paden en zoek een plekje voor
een kaasplank in de duinen. Kleedje uitrollen, kaasje snijden en
proosten maar!
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Twiske, Amsterdam
 

 

 

Op de steiger aan de Zuidwestplas bij het Twiske nabij
Amsterdam

Wij weten ook wel dat het Twiske geen onontdekte plek is,
maar een e-boek maken over de fijnste natuurplekjes in of
vlakbij de stad, en het Twiske onbenoemd laten, is net zoiets
als naar de bioscoop gaan zonder popcorn. Dat doe je niet.
Het Twiske dus, een natuurgebied vlakbij Amsterdam. Een groot
gebied is het, waar je ontzettend veel leuke verstopte plekjes
hebt. Een van die leuke plekjes is de steiger aan de
Zuidwestplas bij de Twiskemolen. Met je rug naar de ring (maar
die hoor je niet) en met uitzicht op de molen. Vanaf de NDSM-
werf in Amsterdam-Noord fiets je hier in ongeveer een
kwartiertje heen. Met de auto iets moeilijker te bereiken, je
parkeert dan het beste ergens in de buurt van
Harpoenierstraat) in Landsmeer. Vanuit daar wandel je in nog
geen tien minuten naar de molen. 
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Bootje varen, Overleek
 

 

 

Op het water bij Theetuin Overleek nabij Amsterdam.

Op ongeveer 20 minuten rijden vanaf Amsterdam Centraal ligt
een theetuin in het dorpje Overleek. Waarom je hierheen wilt:
je kunt bootjes huren om het waterland te ontdekken,
Hollandser ga je het niet krijgen. Voor de totaalbeleving tippen
wij om een picknickmand mee te nemen (of bestel een picknick
bij de theetuin) en ga al varend door dit mooie en waterrijke
gebied.
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Landgoed Hoornboeg,
Hilversum

 

 

Op het Landgoed Hoornboeg en de Hoornboegse heide nabij
Hilversum.

Onder de rook van Hilversum vind je de Hoornboegse Heide,
een van de mooiste wandelgebieden van het Goois Natuur
Reservaat. Dit heidegebied is omringd door bossen. Daar,
tussen de hoge bomen, ligt Buitenplaats De Hoornboeg met
niet één, maar twéé landhuizen. De een wordt gebruikt voor
retreats, de ander herbergt een restaurant met prachtige
eigen moestuin. Richting nodig? Zet dan koers naar Bij de
Tuinman of Proeflokaal de Serre, twee onafhankelijke
natuurlunchrooms waar alleen producten van eigen grond
verkocht worden. Beide bevinden zich te midden van een
natuurgebied waar je overal waar je wil een plekje kunt
zoeken. 
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Oosterplas, 
Bloemendaal

 

In de duinen bij Oosterplas in Bloemendaal.

De Kennemerduinen is een van de mooiste
natuurgebieden van Nederland. Ja, echt. Je kunt er uren
door de duinen, in de bossen en langs de grote grazers
wandelen. Bij ingang Duin en Bleek (kun je parkeren)
kom je via een mooie boswandeling van zo’n 5 à 10
minuten bij Oosterplas. Op een van de strandjes in de
zon of op hete dagen in de schaduw van de
dennenbomen is het heerlijk toeven. En neem je
zwemkleding mee, want er kan gezwommen worden in
de Oosterplas.
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Sypesteyn, Loosdrecht
 

 

 

In de historische tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn in
Loosdrecht.

Geen zin in gezeul met een picknickmand maar wel zin in een
picknick? Dan is de historische tuin van Kasteel-Museum
Sypesteyn iets voor jou. Dit vind je aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk 150. Hier kun je ontzettend leuk zitten en dus
ook een picknickmand bestellen. Heel handig, vinden wij. De
entree voor de tuin is 5 euro en gratis als je in het bezit bent
van een museumkaart. Rij op de terugweg een paar rondjes,
want Loosdrecht is omgeven door water en daarom leuk om
doorheen te rijden.  
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Centrum Haarlem
 

 

 

In de Haarlemse Hofjes in Haarlem.

Helemaal niets mis met de Haarlemse horeca, maar even zitten
in de Haarlemse hofjes is minstens zo leuk. Bart hartje Haarlem,
dankzij de oude gebouwen, de gezellige horeca en fijne vibe.
En dankzij die hofjes dus. Ben je in Haarlem, bij toeval of omdat
je er woont, dan zijn de hofjes een aanrader. Waar zitten die
hofjes van Haarlem dan? En hoe maken we daar een leuke en
lekkere wandeltocht van? Met de hofjes- en koffieroute op de
interactieve plattegrond (daar hebben we er een aantal
toegevoegd) heb je een unieke wandeling. Op Wikipedia vind
je nog meer achtergrond over de hofjes, ook leuk.
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UTRECHT
Het centrum van het land. Natuurlijk kun je aan de prachtige,
historische grachten van de stad altijd een rustig plekje vinden.
Zoveel is zeker. Maar Utrecht heeft nog veel meer! Wist je dat
je jezelf Harry Potter kunt wanen in het hart van de binnenstad?
En dat het maar een paar minuten trappen op de pedalen is
vanaf daar en je bent in een prachtig natuurgebied? Is zo!

Waar ga je zitten? Nou...



Vinkeveense Plassen,
Vinkeveen

 

 

Op een bootje op de Vinkeveense Plassen. 

Teentje dippen, bootje varen. En picknicken op het
water. Het kan op de Vinkeveense Plassen. Maar waar
dan precies? Oh jij gekkie, overal! Op allerlei plekken
rondom de plassen kun je een bootje huren
(bijvoorbeeld bij Zwier) en je eigen picknick mee aan
boord nemen. Je kunt ook op een van de openbare
eilandjes aanleggen en daar in het gras je kleedje
uitleggen. Wil je het water in springen? Spring dan
lekker het water in. 
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Landgoed Amelisweerd 
+ Rhijnauwen

 

 

Bij het Landgoed Amelisweerd & Rhijnauwen nabij Utrecht
Stad.

Op een steenworp van Utrecht liggen Landgoed Amelisweerd
en Rhijnauwen. Op deze 18e-eeuwse buitenplaatsen vind je
bloemenvelden, 200 jaar oude bomen in parkbossen,
wandelpaden, riviertjes waar je kunt varen en meerdere
monumentale landhuizen en bunkers. Een ideale plek om te
wandelen, bewonderen en op avontuur te gaan langs de
huizen, velden en dieren. Op het landgoed liggen
verschillende horecaplekken maar er is ook alle ruimte om je
eigen spul mee te nemen. Na de Tuinderij links zit je heerlijk bij
de bootjes aan het water.
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Route langs de Vecht
 

 

 

Overal langs de Vecht tussen Breukelen en Nigtevecht.

Tussen Breukelen en Nigtevecht glijdt rivier de Vecht kronkelend
langs de historische buitenhuizen, weelderige tuinen en de
landerijen. Een prachtige route om per bootje, fiets, auto of te
voet langs te gaan. De route is een combinatie van natuur en
historie en je waant je even in een oud Hollands landschap.
Langs de rivier liggen tal van verstopte plekjes aan het water
om tussen het gras even je rust te pakken. Bij Chalet Parc De
Vechtoever zit een lief horecazaakje met een terras aan het
water. Loop je iets door dan liggen er fijne vlonders waar je
met je voetjes in de Vecht kunt hangen.
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Henschotermeer,
Utrechtse Heuvelrug

 

 

In het Natuurgebied Henschotermeer bij de Utrechtse
Heuvelrug. 

Aan de rand van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt
natuurgebied Henschoten. Waar je fijn kunt wandelen langs
de heide, bossen en meertjes. Zin in een duik? Het
Henschotermeer is een grote plas omringd door bossen
waar je kunt zwemmen. In het midden van het meer ligt een
met een brug toegankelijk eiland. En rondom het meer en
op het eiland zijn volop plekjes op het zandstrand of in de
schaduw van de bomen. Geen zwemweer? Ook een
wandeling rondom het meer is een aanrader.
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Flora’s hof + Domkerktuin,
Utrecht Stad

 

 

Op een bankje in Flora's Hof, in de schaduw van De Dom

Meer hartje Utrecht stad wordt het niet, en toch weten
niet veel mensen van dit idyllische hofje in de schaduw van
de Dom. Flora’s Hof is de naam en je vindt de tuin achter
boekhandel Steven Sterk, bijna onder de Domtoren. Een
vergeten stukje historie is het, waar ooit het Bisschoppelijk
Paleis stond. Later vestigde de tuinarchitectenfamilie Van
Lunteren zich hier en werd Flora’s Hof een kwekerij. Ga op
zoek naar de prachtige toegangspoort: de toegang tot
deze groene oase in Utrechtse binnenstad.

Mocht je snel uitgekeken zijn, weet dan dat één van de
meest bekende binnentuinen van Utrecht naast de
Domkerk is. Befaamd en niet voor niets: alsof je de set van
een Harry Potter-film instapt.
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Vreeland
 

 

 

Níet bij het Pannenkoekenhuis Hendrik Vreeland nabij
Loosdrecht (maar ook weer wel)

Je mag restaurant Hendrik invoeren op je navigatie maar
beloof ons dat je het daar niet bij laat! Oké, beloofd?
Restaurant Hendrik staat namelijk midden in het beeldschone
Vreeland waar je de ene na de andere rustplek vind. Ga
bijvoorbeeld op zoek naar de verstopte picknicktafel langs het
water van het dorp: vanaf Hendrik loop je naar de ophaalbrug,
steek hem over en ga naar links: kan niet missen. Beloofd!
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LIMBURG
Limburg lonkt! En hoe. Oke, dat is ook de titel die het
marketingteam dat het zuiden van Nederland mag promoten
aan Limburg gaf, en zelden vonden we een slogan zo correct.
We love you Limburg, we do. Al vaak gehoord (en gezegd): er is
geen hoek van ons eigen land die meer naar vakantie riekt, het
hele jaar door, dan Limburg. Of je hier een prettige
terugtrekplek kunt vinden? Heeft Lee Towers een bril?

En waar ga je zitten dan? Nou...



Gulpen, Wittem en Eys
 

 

 

In de heuvels bij Gulpen, Wittem en Eys. 

Een wandelroute met tientallen plekken met 5-sterren uitzicht,
dat vind je in deze parels van dorpen in Zuid-Limburg. Het
wandelen is príma te combineren met een pauze, want al die
heuvels voel je al snel in de kuiten. Neem een tas vol lekkers
mee en stop bij het eerste mooie plekje dat je tegenkomt of
laat het lot bepalen en stop om precies 13.00 uur voor een
picknick ergens langs de route. 

Ook een aanrader is de Route des Vins Wahlwiller-Eys. Je moet
er even voor werken (lees: trek de comfortabele schoenen
maar aan) maar deze wandeling langs de wijngaarden van
Zuid-Limburg is zo de moeite waard. De mooiste uitzichten en
onderweg meer dan genoeg plekjes in het gras, tussen de
bloemen of op een bankje. Start de route op de parkeerplaats
achter de kerk in de J.F. Kennedystraat in Wittem.
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Centrum Maastricht

 

 

Achter de oude de Bisschopsmolen in Maastricht.

Ah, Maastricht, ons buitenland in het binnenland. Lekkere
plekjes in overvloed, maar wandel vooral de Bisschopsmolen
binnen: sowieso leuk om eens te zien, maar aan de
achterkant tref je - verrassing - een heerlijk verscholen
binnenplaatsje.
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Mookerheide, Mook
 

 

 

Op de Mookerheide nabij Nijmegen.

In het meeste noordelijke puntje van Limburg, op ongeveer 10
minuten rijden vanaf Nijmegen vind je de Mookerheide. Dit
natuurgebied heeft uitgestrekte heidevelden en bossen. Een
heerlijke plek om te wandelen, maar natuurlijk ook om even pas
op de plaats te maken en lekker te gaan zitten. Start bij
Heumensebaan 2 in Molenhoek om ook Landgoed Mookerheide
met mooie kassen en Zelfgeplukt (pluktuin) te bezoeken. 
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Domein Holset, Heerlen

 

 

Tussen de wijngaarden bij Domein Holset in Heerlen.

Heerlen en wijngaarden, we geven toe, deze combinatie
verraste ons ook. Maar goed, voor een bruisende
verfrissing stappen we graag in de auto. Daarom weten
we nu: op 20 minuten rijden vanaf Heerlen vind je Domein
Holset, een prachtige wijngaard. Hier is een speciaal
picknickgedeelte waar je heerlijk kunt zitten met zicht op
de wijnranken. Plop, daar gaan we!

1 2 7

OP DE MAP

https://www.bronckhorst.nl/home/joodse-begraafplaats-t-hof-bronkhorst_45524/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


Kasteel Elsloo, Elsloo
 

 

 

Op het landgoed om Kasteel Elsloo 

Wil je Limburg in zijn meest pittoreske vorm, dan is Elsloo de
plek waar je wilt zijn. Elsloo ligt op zo’n 20 minuten rijden vanaf
Sittard en op zo’n 15 minuten rijden vanaf Maastricht. Maak
hier eerst een wandeling door de dorpskern van Elsloo en stap
dan richting het kasteel. Op het omliggende landgoed kun je
picknicken in het bos of op een van de grasvelden langs de
paden. Overal staan bankjes dus je kunt ergens je kleedje
uitleggen of een bankje opzoeken. Bij het kasteel zit ook een
terras (met dorstlesser Rivella op het menu).
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Valkenburg

 

 

Langs de stadsmuur in Valkenburg (klein parkje met vijver). 

Valkenburg heeft alles: heuvels, grotten en een historisch
stadscentrum. Maar toegegeven, op een goede dag loop je
hier over de toeristen. Kom, volg ons, richting het kleine
parkje Den Halderpark, net buiten het toeristische centrum.
Hier kun je een kleed tegen het grasheuveltje aanleggen of
een bankje opzoeken. Het parkje kijkt uit op de oude
stadsmuur en het water met de fonteinen. Genoeg
opgeladen? Dan kun je weer vrolijk verder flaneren. 
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Wittemer wijngaard, Wittem
+ Apostelhoeve, Maastricht

 

 

Tussen de wijnranken.

De Wittemer wijngaard ligt in de Limburgse heuvels en dit is de
eerste wijngaard die je tegenkomt op de wandeling Route des
Vins vanuit Wittem (zie pagina 120). Start de route op de
parkeerplaats achter de kerk in de J.F. Kennedystraat in Wittem
en volg de bewegwijzering om bij de wijngaard uit te komen.
Je kunt ergens in het gras je kleedje neerleggen of geniet
tussen de margrietjes van het uitzicht op de wijngaard en het
dal. 

Op loopafstand van Maastricht doe je hetzelfde bij de
Apostelhoeve: een droom van een uitzicht op de stad en het
glooiende landschap van Limburg heb je vanaf hier. Plus:
gastvrijer dan hier wordt het niet.
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Landgoed Heerdeberg,
Cadier en Keer

 

 

In de uitgestrekte beeldtuin, met zicht op de biggetjes.

Met dank aan de feeërieke plaatsnaam - Cadier en Keer,
hoe mooi klinkt dat - ga je het landgoed Heerdeberg vast
en zeker nooit meer vergeten. Goed idee: het is er prachtig
en slecht 20 minuten fietsen vanaf het centrum van
Maastricht. Landgoed Heerdeberg kent een restaurant, al is
het vooral de uitgestrekte beeldentuin waar je een
wandeling langs kunt maken, de snorrende gevlekte
varkensfamilie en de prachtige omgeving omrand door
eeuwenoude robuuste muren, waarvoor je op een van de
lage muurtjes even tot rust gaat zitten komen.
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Blotevoetenpad, Brunssum 
 

 

 

Langs het Blotevoetenpad in Brunssum. 

Het feest begon gelijk toen we de grens overreden en Zuid-
Limburgs’ glooiende heuvellandschap binnen cruiseden. Hier
was het BloteVoetenPark met vlag en wimpel de hit van de
week. Midden in natuurgebied Schutterspark in Brunssum kun je
naar hartenlust bare feet de paden op en de lanen in. En dat
belooft allesbehalve een saaie wandeling, want hier leer je al
voelend met je blote voeten de natuur kennen. Lopen over een
pad van dennenappelen en boomschors, balanceren op
boomstammen in de hindernisbaanvijver, springen van kei tot
kei op het obelixpad en eindeloos verdwalen in het labyrint.
Hoogtepunt bij de kleine mensen was zonder twijfel het
modderbad aan het eind van de tocht. Oh, en picknicken? Dat
kun je tussen de avonturen door overal doen. 
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Nj0aDE3b-UEORTQk8Pf7wkGfNsfQxa4&ll=51.71850007002698%2C5.456243500000015&z=8


FLEVOLAND
Het is de jongste provincie van het land en eigenlijk met geen
enkele plek in Nederland te vergelijken. Er is water. Er is kunst.
Er is groen, heel veel groen. En het is er verrassend creatief. 

Waar je gaat zitten? Nou...



Oostvaardersplassen

 

 

Bij de Oostvaardersplassen tussen Almere Lelystad.

Wij vinden: bij de Oostvaardersplassen moet je een keer
zijn geweest. Hier vind je wild life, met veel grote grazers
en ander klein spul. Er leven hazen, vossen, reeën,
ringslangen en bevers in het moerasgebied, en je kunt in
het gebied konikpaarden, heckrunderen en edelherten
tegenkomen. Met hun gegraas houden ze het landschap
open. Het gebied is ontstaan na de drooglegging van de
polders en daarom uniek in Nederland. Het trekt zich
hartstikke ver uit, dus alle ruimte voor een moment voor je
uitstaren. Het Buitencentrum Oostvaardersplassen is een
prima startpunt voor een avontuurlijke picknick.
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Terra Wolde, Zeewolde
 

 

 

In Terra Wolde in Zeewolde.

Een jong gezin uit Utrecht droomde van een off grid leven. Ze
vonden een stuk land in natuurgebied het Horsterwold in
Zeewolde. Hier bouwen ze duurzame accommodaties met
yurts, bell tenten en huisjes, een buitenrestaurant, een moestuin
met enkele dieren en een eigen woning. Je kunt hier dus prima
overnachten, maar ook gewoon even picknicken. Of allebei, nu
je er toch bent. Stel de navigatie in op Groenewoudseweg 70
en kan niet missen. 
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Tuin Moes, Almere

 

 

In de groene wijk Oosterwold bij Tuin Moes in Almere.

In nieuwbouwstad Almere wordt ruimte gegeven aan een
nieuwe, meer natuurlijke manier van bouwen. In Oosterwold
bepalen niet de gemeentelijke regels de look van de wijk, maar
geven de bewoners invulling aan hoe de wijk er uit komt te
zien. Veel groen en duurzaamheid staan hierbij voorop.
Oosterwold is een wijk die organisch groeit en bebouwd wordt.
De wegen zijn kronkelend, de percelen vloeien tussen het groen
door. En tussenin vind je moestuinen. Waaronder Tuin Moes
waar zowel mensen uit Oosterwold als uit de rest van Almere
een ‘aandeel in de oogst’ hebben en wekelijks mogen komen
oogsten. Er zijn soms workshops of rondleidingen en meestal
mag je even een kijkje komen nemen. 
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Schokland

 

 

Bij de waterput in Schokland.

Honderd jaar geleden was Schokland een eilandje in de
Zuiderzee. Sinds de drooglegging in 1942 is het dorpje
omringd door een groene zee van weilanden in plaats van
water. Het dorpje is een eigenlijk een openluchtmuseum
geworden en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Loop je voorbij het dorpje dan ligt er een prachtig paadje
dat leidt naar een oude vissershut en waterput. Hier staat
een picknicktafel en heb je mooi uitzicht over de landerijen.
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Hurkende Man, Lelystad

 

 

Langs het water bij beeld Exposure nabij Lelystad.

In Flevoland zijn sinds de jaren 70 verschillende
landschapskunstwerken gerealiseerd. Zo is er de Groene
Kathedraal (een kathedraal van bomen) en de “hurkende
man” van Antony Gormley. Wie weet ben je er al 100 keer
(give or take a few) langsgereden maar heb je nog nooit
de rust ervaren die de plek uitstraalt. Zonde! Het is echt
een unieke plek. Het 26 meter hoge stalen beeld heet
Exposure. Je kunt in de schaduw van de man een plekje
zoeken, tussen het water en de meestal stevige wind. Een
fijne plek voor met een boek, tijdschrift of voor het betere
schaamteloos in de verte staren (je mag het ook mediteren
noemen). Of ga naar het naastgelegen strandje waar veel
kitesurfers zijn. Heb je gelijk wat te kijken.
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Hanneke’s Pluktuin,
Biddinghuizen

 

 

In Hanneke’s Pluktuin bij Biddinghuizen.

Pluk de dag, zeggen we bij Bart. En pluk ook wat bloemen,
zeggen ze bij Hanneke. In het voorjaar en in de zomer kun je bij
Hanneke’s Pluktuin en Thee Terras (buiten en overdekt in de kas)
terecht voor het plukken van tulpen en zomerse bloemen. Wie
er eenmaal is, wil er langer blijven, dus een picknick is daarom
een goed idee. 
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