
Beleef

Ontdek

Bekijk

(10 minuten van tevoren verzamelen),  

duur: 1,5 uur, startlocatie: Vischpoort aan  

de Vismarktzijde.

4 De Hortus
Een beter milieu begint bij...  
Bent u ook zo geïnteresseerd in het wel en 

wee van onze natuur en het milieu? Kom  

dan naar De Hortus, Centrum voor Natuur  

en Milieu. De Hortus wil het duurzaam 

denken en handelen van mensen in de 

regio bevor deren. Het centrum verzorgt 

les materialen en onder steuning voor het 

primair onderwijs in een historisch pand.  

Locatie De Hortus, Academiestraat 7, 

3841 ES Harderwijk

 
å Regiodagaanbieding! U krijgt gratis 

toegang tot de preview van de tentoonstelling 

‘Beken en sprengen’ in De Hortus, Centrum 

voor Natuur en Milieu. Dijkgraaf  Verwolf 

van Waterschap Veluwe opent deze tentoon-

stelling officieel op 23 juni 2009. Maar u kunt 

de tentoon stelling op 20 juni al bezichtigen 

tussen 11.00 en 16.00 uur.

5 Waterschap Veluwe 
Schoon water in Gelderland
De nieuwe rioolzuiveringsinstallatie in Har-

derwijk zorgt ervoor dat gebruikt water weer 

schoon en veilig zijn weg naar de Gelderse 

vennen, plassen en beken kan vinden. Kom 

kijken op de open dag hoe dat gebeurt! En 

geniet daarna van het resultaat, op de fiets 

langs de Hierdense beek. Het Waterschap 

Harderwijk vertelt u dan meteen wat ze doen 

op het gebied van beken herstellen.  

Locatie Industrieterrein Lorentz, 

Lorentzstraat 5, 3846 AV Harderwijk  

6 Landgoed Tongeren
Het oude cultuurlandschap
Landgoed Tongeren is een goed voorbeeld hoe 

land- en bosbouw samen kunnen gaan met  

natuur. Het landgoed bestaat voor het meren-

deel uit bos; daarnaast uit heide, landbouw en 

ecologisch waardevolle natuur. 

Locatie www.landgoedtongeren.nl

 
å Regiodagaanbieding! Wandelexcursie onder 

begeleiding van de directeur van het landgoed. 

Aanvangstijden wandelexcursie: 10.00 en 

14.00 uur, startlocatie: bij de houtschuur, duur: 

2 uur. Aanmelden: info@landgoedtongeren.nl

7 Hulshorsterzand
Op woestijntocht in eigen land
Het Hulshorsterzand is een stuifzandgebied. 

Een soort mini-woestijn met bijvoorbeeld 

grote temperatuurverschillen tussen dag en 

nacht. Daardoor trekt het gebied aparte dier- 

en plantensoorten aan. Een gids van natuur-

monumenten laat u kennis maken met het 

bijzondere landschap en de unieke natuur.

 

å Regiodagaanbieding! Gratis excursie onder 

leiding van een gids van Natuurmonumenten.

Aanvangstijden: 11.00, 12.30, 13.30 en 15.00 uur, 

startlocatie: parkeerplaats Hierderweg, duur:  

1 uur. Aanmelden: www.gelderland.nl/regiodag

8 Wandelen en fietsen in Elburg
Historische vesting van de Veluwe
Het historische stadje Elburg, in het noorden 

van de Veluwe is altijd een bezoekje waard,  

zeker op de Gelderse regiodag. De VVV van 

Elburg en omstreken heeft een interessante 

stadswandeling door het vestingstadje  

uit gezet, zodat u geen van de fraaie  

monumenten hoeft te missen. Fietst u  

museum gratis bezoeken. Er zijn tal van  

gratis activiteiten. U kunt zich in het museum  

ver kleden in klederdracht en klompen.  

Een fotograaf maakt hiervan foto’s.  

20 Koperen Ezel in Epe
Kom tot rust tijdens de ezeltocht
Hebt u altijd al gedroomd van een dag op 

de prairie? Het land ontdekken vanuit een 

huifkar? Bij de Koperen Ezel in Epe kunt u een 

ezel huren, waarmee u de omgeving van de 

boerderij in Epe kunt verkennen. Deze eigen-

wijze dieren stappen maar wat graag door 

het Veluwse land. 

Locatie Koperen Ezel, Kopermolenweg 4, 

8161 RM Epe, www.dekoperenezel.nl

å Regiodagaanbieding! Met de regiodagbon 

betaalt u geen 15 euro, maar slechts 2,50 euro. 

De tocht duurt een half uur.

21 Opening skybox in Vaassen 
Kalfjes kijken vanuit een skybox
Altijd al eens willen weten hoe het boeren-

bedrijf werkt? Of oog in oog met een kalfje 

willen staan? Beleef het mee bij de familie 

Van Essen in Vaassen. In de skybox kijkt u 

vanuit uw stoel naar het reilen en zeilen van 

de kalverenboerderij van de familie.  

Na een verblijf in de skybox geeft de familie 

rond leidingen en kunt u genieten van  

een heerlijke kalfsburger. Gedeputeerde 

Harry Keereweer opent om 12.00 uur de 

boerderij (alleen voor genodigden). 

Locatie Skybox Vaassen, Gatherweg 40, 

8171 LC  Vaassen

 
å Regiodagaanbieding! De boerderij is vanaf 

13.30 uur open voor publiek. 

22 Kasteel Cannenburch
Beleef de geschiedenis! 
Bekijk de bouwkundige ontwikkelingen van 

het kasteel Cannenburch, waar de Gelderse 

vechtjas Maarten van Rossem in de zestiende 

eeuw een slot liet bouwen op een middel-

eeuwse ruïne. Restanten hiervan zijn nog te 

zien in de kelder. In de eeuwen daarna werd 

Cannenburch vergroot en kreeg het zijn oor-

spronkelijke middeleeuwse omvang terug. 

Bekijk de prachtige vertrekken, meubels, 

schilderijen en porselein en ervaar een van de 

hoogtepunten uit de Gelderse geschiedenis.

Locatie Kasteel Cannenburch, 

Maarten van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen

å Regiodagaanbieding! Op kasteel Cannen-

burch vinden rondleidingen onder begeleiding 

van een gids plaats. De toegang is gratis met de 

regiodagbon.  Aanvangstijden rond leidingen: 

13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur. Vanwege de 

vele trappen is de bezichtiging van het kasteel 

helaas minder geschikt voor rolstoelgebruikers 

en mensen die slecht ter been zijn. Honden 

worden niet toegelaten in het kasteel.

 
23 Fietsen langs sprengen en beken
Op twee wielen langs het water
U kunt deelnemen aan een fietsexcursie 

onder leiding van een deskundige gids van de 

Stichting Sprengen en Beken. Vanuit kasteel 

Cannenburch gaat de route door het Vaas-

sense bekenstelsel stroomopwaarts richting 

het westen. Aanvangstijden: 13.00 en 15.00 

uur, duur: 1,5 uur (11 km), start locatie: kas-

teel Cannenburch. Aanmelden: info@spren-

genbeken.nl. Vermeld of u zich wilt opgeven 

voor de tocht van 13.00 of van 15.00 uur en 

met hoeveel personen u wilt deelnemen.

 

Meer informatie www.sprengenbeken.nl 

liever? Dan is de omgeving van Elburg  

zeer aan te raden. De oudheidkundige  

verenigingen van Elburg en Oldebroek  

hebben twee prachtige fietstochten uitgezet, 

over de Noord-Veluwe tussen de Randmeer-

kust en de IJssel. 

Locatie VVV van Elburg & omstreken: 

Jufferenstraat 8, 8081 CR Elburg,  

www.vvvelburg.nl

å Regiodagaanbieding! Bezoekers van de 

Gelderse regiodag krijgen een gratis brochure 

met de stadswandeling en met informatie over 

de geschiedenis van Elburg en zijn prachtige 

monumenten. U kunt de folder op vertoon  

van de regiodagbon ophalen bij de VVV van 

Elburg & omstreken. 

9 Eten en genieten
Veel Luwe in Oldebroek 
Veel Luwe, dat betekent zoiets als: veel 

tijd, veel aandacht. Het zit misschien wel 

letterlijk in onze oerbodem, die zich door de 

eeuwen heen tot een minerale schatkamer 

heeft ont wikkeld. Tijd en aandacht voel je 

ook boven de grond. Alles ademt de sfeer uit 

van tijd en aandacht, van duurzaamheid en 

kwaliteit. Dat merk je aan de producten van 

onze eigen Veluwe. Ze zijn lekkerder, groener, 

mooier. Eerlijker vooral. Ook zin in Veel 

Luwe? Ervaar de streekproducten met een 

typische Veluwse lunch.

Locatie Fruittuin Verbeek, Vierhuizenweg 5, 

8096 RP Oldebroek 

å Regiodagaanbieding! Bakkerij Schuld in 

Oldebroek presenteert een hightea-achtige 

proeverij in de boomgaard van fruittuin  

Verbeek in Oldebroek. Er is brood van eigen  

akker en luxe gebak. De kosten zijn 17,50 euro 

per persoon. Vooraf reserveren bij de bakkerij  

is noodzakelijk, info@bakkerijschuld.nl 

 

10 Landgoed Schovenhorst
Spelen en klimmen in Putten
Op 20 juni is de officiële opening van 

landgoed Schovenhorst in Putten. Op het 

landgoed Schovenhorst staat een enorme 

bostoren, zo hoog als 16 verdiepingen.  

Beklim hem om de boomtoppen eens  

van een andere kant te bewonderen!  

Kinderen kunnen zich helemaal uitleven in 

het speelbos. Het landgoed noemen we  

ook wel de mooiste bomentuin van  

Nederland. In de Werkstee kunt u een foto -

tentoon stelling van wildlifephotographer 

Yvonne van der Mey bewonderen. 

Locatie Landgoed Schovenhorst, Garderense-

weg 93, 3881 GK Putten, www.schovenhorst.nl

å Regiodagaanbieding! Ter ere van de opening 

van landgoed Schovenhorst heeft u gratis 

entree. Op vertoon van de regiodagbon mag u 

bovendien de bostoren gratis beklimmen. 

11 ’t Veluws Zandsculpturenfestijn

Veluwse zandkastelen
Deze zomer kunt u midden op de Veluwe  

het werk van echte zandkunstenaars,  

zogenaamde carvers, zien. In De Beelden- 

tuin in Garderen zijn tien bekende Veluwse 

kastelen en landhuizen heel precies  

na gebouwd. Van zand! U betreedt het  

terrein via een middeleeuwse kasteelpoort, 

op getrokken uit speciaal zand.  

Locatie Oude Barnevelderweg 5, 

3886 PT Garderen,  

www.zandsculpturenfestijn.nl

24 Eten en genieten
Veel Luwe in Twello
Picknicken tijdens het Natuur- & 

Blotevoeten pad op het Hof van Twello.  

Maak een wandeling en geniet van een 

picknick onderweg. De picknickmand is goed 

gevuld met alleen de lekkerste producten 

van de streek en het seizoen, bereid door 

Passie voor Puur. Komt u ook proeven?  

De picknick kost 18,50 euro per persoon  

(inclusief entree). Reserveren bij Passie  

voor Puur, M 06 - 12 63 53 20.

Locatie Hof van Twello, Rijksstraatweg 17, 

7391 MH Twello

 

 

25 Kapel Caesarea in Ugchelen
Van kapel tot crypte
Bezoek deze unieke locatie in een bosrijke 

omgeving. Bezoekers kunnen de mooie 

glas-in-loodramen van de kapel bewonderen. 

Tijdens de regiodag is de prachtige kapel het 

toneel van verschillende koren en een show-

band. U kunt verder afdalen in de crypte.

 

Locatie Kapel Caesarea, 

Hoenderloseweg 110, 7339 GK Ugchelen

å Regiodagaanbieding! U kunt de kapel be-

zichtigen en optredens bijwonen van o.a.  

vrouwenkoor Divapower, het Belcanto kinder-

koor en Showband Jong DAP. Een gids leidt u 

rond in de crypte. Een dvd laat de historie zien.

26 Radio Kootwijk
Geen kerkspits, maar een zendmast 
Radio Kootwijk is een van de meest markan-

te dorpen van Gelderland. Tussen bos, zand 

en heide namen aan het begin van de twin-

tigste eeuw ambtenaren van de ptt verplicht 

hun intrek in de woonbarakken die rond de 

zendmast waren gebouwd. Inmiddels zijn de 

ptt en de barakken verdwenen, maar wonen 

zo’n 120 mensen in het dorp rond de 212 me-

ter hoge zendmast. Radio Kootwijk is nu een 

perfecte uitvalsbasis voor fietsers en wande-

laars om cultuur en natuur op te snuiven en 

even uit te rusten met een drankje.

Locatie Radio Kootwijk, 

Radioweg 1, 7346 AS Radio Kootwijk

å Regiodagaanbieding! Doorlopend kunnen 

bezoekers met een gids een route lopen in en 

om het gebouw. Er is een expositie ‘Veluwse 

Primitieven’ door de kunstenaar Edwim Peters. 

Op vertoon van de regiodagbon krijgt u bij  

een kopje koffie of thee een gratis Veluwse 

Verleiding. In het gebouw zijn in de middag 

voorstellingen te zien en te beluisteren van 

oud-radioverslaggever Pim Kortewiek.  

Hij was eind jaren zeventig werkzaam voor het 

clandestiene radiostation ‘Vivat! Veluwezoom’ 

waarvoor hij het zeer populaire radioprogram-

ma ‘Pim Kortewiek ontmoet...’ presenteerde. 

Hij hield vraaggesprekken met Gelderlanders 

die betrokken waren geweest bij bizarre en 

mysterieuze voorvallen. Aanvangstijden:  

11.30, 12.30, 13.30 en 15.30 uur.

27 Schaapskooi van Hoog Buurlo
Schaapje schaapje heb je witte wol?
Heeft u wel eens een schaap geschoren zien 

worden? Dat kan bij de schaapskooi van 

Hoog Buurlo, vlakbij Radio Kootwijk. Daar 

vindt namelijk het schaapscheerdersfeest 

plaats. Het overbrengen van de kudde van 

het oude onderkomen op de heide naar de 

nieuwe schaapskooi in het ‘centrum’ van 

Hoog Buurlo was een historisch moment. 

De schapen hebben het naar hun zin in hun 

nieuwe onderkomen. 

å Regiodagaanbieding! De eerste 500 

bezoekers met een regiodagbon mogen  

gratis naar binnen. Kom dus op tijd! 

12 Eten en genieten
Veel Luwe in Garderen

Locatie Boerderij het Molentje, 

Apeldoornsestraat 193, 3886 MN Garderen, 

T (0577) 46 04 55

å Regiodagaanbieding! Boerderij het 

Molentje in Garderen biedt u een over heerlijk 

lunchbuffet met echte Veluwse streek-

producten in een monumentale veeschuur.  

De lunch kost 12,50 euro per persoon (graag 

vooraf reserveren).

13 Landgoed Oud Groevenbeek

Een prachtig plaatje
Tussen Ermelo en Putten ligt een klein, 

maar prachtig landgoed: Oud Groevenbeek. 

U vindt hier een verzameling bijzondere 

gebouwen, zoals een fraai landhuis, een 

tuinmanswoning en een koetshuis. Maar ook 

een Noord-Veluwse boerderij, een washuis 

en een kasteelachtige watertoren. Het land-

goed was vroeger geheel zelfvoorzienend. 

In de druivenkas worden nog steeds druiven 

geteeld voor de productie van wijn. De tuin, 

het parkbos, akkers, graslanden en enkele 

prehistorische grafheuvels maken het plaatje 

compleet. Ter gelegenheid van deze Gelderse 

regiodag zijn tijdens de excursie ook enkele 

gebouwen van binnen te bekijken.

 
å Regiodagaanbieding! Excursie onder leiding 

van een gids van Natuurmonumenten.  

Aanvangstijd: 11.00  en 12.30 uur, duur: 1 uur.  

Verzamelen op de parkeerplaats aan de Putter-

weg. Inschrijven: www.gelderland.nl/regiodag

14 Molen De Koe Ermelo
Een tweede leven voor De Koe
In 1990 werd korenmolen ‘De Koe’ getroffen 

door blikseminslag. De gehele bovenbouw 

ging in vlammen op. Alleen de stomp bleef 

over. Molenstichting De Koe zet zich in voor 

herbouw en restauratie, en kocht de grond 

met resterende opstallen. Onder meer met 

geld van de provincie Gelderland werd de 

oude korenmolen weer in ere hersteld.  

Twee molenaars leiden u tussen 09.00 uur en 

17.00 uur gratis rond. 

Locatie Stationsstraat 14, Ermelo

www.molendekoe.nl

15 Luchtwasser Uddel 
Duurzame oplossingen voor  
landbouw en natuur 
De agrarische enclave Uddel-Elspeet zoekt 

naar duurzame oplossingen voor landbouw 

en natuur. De uitdaging van het project? Met 

behoud van het aantal dieren de kwaliteit van 

lucht, landschap en (grond)water aanzienlijk 

verbeteren. De enclave heeft een plan met 

maatregelen uitgewerkt. Een van die maat-

regelen is het plaatsen van een ‘luchtwasser’ 

bij boer Van den Brink in Uddel, die de uitstoot 

van ammoniak, fijnstof en geur voor een groot 

deel uit de stallen wegneemt. 

Locatie Uddelerveen 87, 3888 ML Uddel

å Regiodagaanbieding! Rondleiding met 

uitleg over de noodzaak en de werking van een 

luchtwasser. Aanvangstijden: 11.00 en 13.00 

uur, duur: half uur. Na afloop kunt u genieten 

van een kop huisgemaakte aspergesoep.  

Aanmelding: 3888ml87@hetnet.nl

 Geef in uw mail aan welk tijdstip uw voorkeur 

heeft (11.00 of 13.00 uur). 

å Regiodagaanbieding! Doe mee aan een 

natuurexcursie onder leiding van gidsen van 

Staatsbosbeheer. Aanvangstijd: elk heel uur 

vanaf 11.00 uur, duur: ongeveer 1 uur. Wilt 

u van Radio Kootwijk naar Hoog Buurlo of 

andersom? Stap dan op de paardentram of de 

grappige locomotief die speciaal op deze dag 

worden ingezet.

 

28 De Hoenderloo Groep 
Jeugdzorg in de spotlights
Neem ook eens een kijkje op het terrein van 

een organisatie voor Jeugdzorg en Onderwijs: 

De Hoenderloo Groep. De Hoenderloo Groep 

zorgt voor een positieve verandering in het 

leven van jongeren die zijn vastgelopen en 

hulp nodig hebben. Ze krijgen nieuwe kansen 

om hun dromen te kunnen realiseren.  

Midden op het terrein van de Hoenderloo 

Groep wordt van alles georganiseerd.  

Dit gebeurt rondom de Soos, de plek waar de 

jongeren samenkomen. Kom langs en zie hoe 

De Hoenderloo Groep en de jongeren daar 

bezig zijn.

Locatie De Hoenderloo Groep, 

Kampheuvellaan 34, 7351 DA Hoenderloo 

å Regiodagaanbieding! Om het uur kunt u 

over het terrein steppen met uitleg van een 

medewerker over het leven op de Hoenderloo 

Groep. Ook is er een foto-expositie van Paul 

Huf en is er muziek en film. En misschien mag 

u wel even spieken hoe het er in één van de 

groepen echt aan toe gaat.

29 Omniplaza Apeldoorn
Shop till you drop
Wat is een wasserette, fietsenwerkplaats, 

strijkservice, kledingherstel en veegproject 

in één? Het Omniplaza in Apeldoorn natuur-

lijk! In 2008 opgericht als werkvoorziening 

voor dak- en thuislozen. Inmiddels is  

het Omniplaza uitgegroeid tot een werk -

voor ziening voor bewoners van Omnizorg en 

een plek waar mensen werkervaring kunnen 

opdoen. Kom langs in het omnizorggebouw. 

Locatie Omnizorggebouw, 

Stationsstraat 30, 7311 NT Apeldoorn

å Regiodagaanbieding! U krijgt gratis een 

kopje koffie bij bezoek aan de winkel op  

vertoon van de regiodagbon.

30 Veluwse Stoomtrein
Comeback van een oude stoomtrein
Terug naar de tweede helft van de negen-

tiende eeuw. De tijd van Vincent van Gogh 

en de bouw van de Eiffeltoren. Maar ook 

de tijd van de stoomtrein. Speciaal voor de 

Gelderse regiodag rijdt de stoomtrein weer 

tussen Apeldoorn en Dieren. Deze lijn is in 

1887 aangelegd en werd vooral gebruikt voor 

het vervoer van personen, hout en papier. 

Met de historische locomotieven en rijtuigen 

rijdt u door het schitterende landschap van 

de Veluwe: dat belooft een speciale rit te 

worden! 

Meer informatie Op www.gelderland.nl/regio-

dag vindt u onder andere de dienstregeling van 

de stoomtrein. De locaties 31 t/m 34 (zie kaart)

zijn te bereiken met de Veluwse stoomtrein.

å Regiodagaanbieding! Rij op vertoon van de 

regiodagbon gratis mee met de stoomtrein. 

Stapt u ook op?

16 Steunpunt Stroe
Alles over onderhoud van wegen en 
bermen en verkeersveiligheid
Steunpunt Stroe is op de Gelderse regiodag 

hét verzamelpunt voor iedereen die alles wil 

weten over onderhoud van wegen en bermen 

en verkeersveiligheid. Zo laat de provincie 

zien hoe gladheid preventief bestreden 

wordt. En kunt u deelnemen aan leuke  

en interessante attracties en de bus- 

excursie ‘Mee met de kantonniers’. Er is  

veel materieel te bewonderen en u kunt  

verschillende demon straties bijwonen,  

bijvoorbeeld met een fietspadstrooier. 

Kortom: Steunpunt Stroe staat garant  

voor een leerzaam dagje uit!

Locatie Steunpunt Stroe, Wolweg 60-2, 

3776 LR Stroe

å Regiodagaanbieding! De busexcursie ‘Mee 

met de kantonniers’ neemt u mee op ontdek-

kingstocht. U krijgt uitleg over sensoren in het 

wegdek, het Gladheidsmeldsysteem (GSM), 

metings apparatuur, ecologisch bermbeheer en 

nog veel meer! Aanvangstijden: 12.00, 13.30 en 

15.00 uur, duur: 45 minuten tot een uur. Op de 

rembaan kunt u zelf ervaren wat het verschil is 

tussen remmen bij 50 km p/u en bij 30 km p/u. 

Ook staat er een kantelwagen waarin u voelt 

hoe het is om ondersteboven in uw riem in de 

auto te hangen…en eruit te komen!

 
17 Open dag Arkenheem-Eemland
Open karakter staat centraal 
‘Leesbaar Landschap’ is het thema van de 

vierde editie van de Dag van het Nationaal 

Landschap Arkemheen-Eemland.  

Een dag met o.a. een fietstocht, excursie  

en workshop. 

 

Meer informatie www.arkemheen-eemland.nl 

18 Landgoed Staverden
Prachtig decor voor wandelingen
Op de Veluwe, in de agrarische enclave  

Uddel/Elspeet, ligt landgoed Staverden.  

Het landgoed bestaat uit een een zeer  

oud bos- en cultuurlandschap langs de  

Staverdense Beek. Centraal staat het 

 landhuis, bekend als kasteel Staverden,  

met gracht en tuin. Landgoed Staverden 

biedt een prachtig decor voor een wandeling 

door de natuur. 

Locatie Staverdenseweg 287, 3852 NV Staverden

å Regiodagaanbieding! Op vertoon van de 

regiodagbon ontvangt u gratis een uitgebreide 

omschrijving van de diverse bezienswaardig-

heden in en rondom de Kasteeltuin. De om-

schrijving haalt u af in de Landschapswinkel bij 

boerderij De Molen, naast Kasteel Staverden. 

 

19 Museum Hagedoorns Plaatse
Beleef de boerengeschiedenis in Epe
Altijd al willen weten hoe een boerderij er 

rond 1900 uitzag? Bekijk en beleef het op de 

museumboerderij Hagedoorns Plaatse.  

Snuffel rond in het voorhuis waar voor-

werpen zijn tentoongesteld die gebruikt  

werden tijdens het harde boerenbestaan  

aan het eind van de negentiende eeuw.  

In de oude kapschuur is een modern museum 

gehuisvest, waar de ontstaansgeschiedenis 

van de Veluwe in beeld is gevangen. Verder 

zijn er in het museum nog exposities van 

schilderijen, foto’s en de typische Veluwse 

Streekdracht. 

Locatie Museum Hagedoorns Plaatse, 

Ledderweg 11, 8161 SZ Epe,  

www.hagedoornsplaatse.nl

å Regiodagaanbieding! Tijdens de regiodag 

kunt u op vertoon van de regiodagbon het  

1 Veluwetransferium Nunspeet
Startpunt voor verkenningstocht
Een ideaal startpunt voor de Gelderse regio-

dag. Beklim de dertig meter hoge uitzicht-

toren. Kom naar het bezoekerscentrum 

Veluwe Noord van Staats bosbeheer waar 

nu een tentoonstelling is over… poep! En 

natuurlijk kunt u heerlijk zelf het bos in, 

sportief steppend op een stoere kickbike! 

Locatie  Veluwetransferium Nunspeet, 

Plesmanlaan 2, 8072 PT Nunspeet

å Regiodagaanbieding! Op vertoon van de 

regiodagbon kunt u kickbiketochten (steppen) 

maken onder begeleiding van stepdeskundige. 

Aanvangstijden: 11.00 en 14.30 uur, duur: 1 uur

2 Museumroute Hattem
Vrolijke nostalgie op de Veluwe 
In het noord-oostelijke puntje van Gelderland 

zitten drie van de leukste Nederlandse musea 

vlak bij elkaar. Het zijn het vrolijke Bakkerij-

museum, het Anton Pieck Museum en het 

historische Voerman Museum. Geniet van 

de nostalgische schilderijen van Anton Pieck 

en vader en zoon Voerman, verdiep je in de 

Gelderse geschiedenis, en snuif de geur op 

van versgebakken brood uit een 19e eeuwse 

takkenbosoven. 

Locatie

- Nederlands Bakkerij Museum,  

 Kerkhofstraat 13, 8051 GG Hattem,  

 www.bakkerijmuseum.nl 

- Voerman Museum en Anton Pieck Museum,  

 Achterstraat 46-48, 8051 GC Hattem,

 www.voermanmuseumhattem.nl

 www.antonpieckmuseum.org

Regiodagaanbieding! Op vertoon van de regio-

dagbon kunt u deze musea gratis bezoeken.

3 Stadswandeling Harderwijk
Loop door het verleden 
Al sinds de prehistorie is Harderwijk bewoond. 

Tijdens de stadswandeling krijgt u dan ook de 

rijke geschiedenis van deze Hanzestad te zien. 

Via de oudste tijden naar de middeleeuwse-

muren, de Gelderse Munt en de befaamde 

zeventiende-eeuwse Universiteit van  

Harderwijk tot de Zuiderzeevisserij uit de 

meest recente geschiedenis. Provinciaal  

Statenlid Mijnke Bosman is uw gids.

Locatie Stadsmuseum van Harderwijk, 

Donkerstraat 4, 3841 CC Harderwijk

å Regiodagaanbieding! De stads wandeling 

is gratis op vertoon van de regiodagbon.  

Aanvangstijden: 11.00, 12.30 en 14.00 uur  

De Gelderse regiodag, een dag van de provincie voor iedereen!

Bent u geïnteresseerd in techniek, natuur, culinaire verrassingen, kunst en cultuur? Kom dan 

naar de Gelderse regiodag op 20 juni van 10.00 tot 17.00 uur. De provincie Gelderland laat 

jong en oud op een leuke manier zien wat zij allemaal doet. Stippel op de Gelderse regiodag 

uw eigen route uit: alles is te voet, per fiets, openbaar vervoer en auto bereikbaar. Er worden 

op meer dan 45 locaties verschillende activiteiten georganiseerd, dus er is altijd wel iets voor 

u bij. Gedeputeerden en Statenleden verwelkomen u op deze dag.
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heid. U mag een kijkje nemen in de fabriek 

waar tapijttegels op een duurzame manier 

worden gemaakt, en bij het bedrijf dat 

verpakkingsmateriaal maakt van gras (!) en 

oud papier. Tussendoor bent u getuige van de 

feestelijke opening van de eerste duurzame 

wildafrastering, langs de N304 tussen Ede 

en Otterlo. Het vervoer is geregeld, en  

natuurlijk duurzaam met de geluidsarme  

bus TheWhisper.

Meer informatie www.urgenda.nl

å Regiodagaanbieding! Een uitgebreide 

excursie met vervoer per bus. Aanvangstijd: 

10.45 uur, duur: 4 uur. Aanmelding: (verplicht) 

voor 15 juni bij Anita Stienstra, T (026) 359 88 47 

of a.stienstra@prv.gelderland.nl. Een beperkt 

aantal belangstellenden kan aan de excursie 

deelnemen. 

43 Veluwetransferium Posbank
De Veluwe start hier!
Waar start uw ontdekkingsreis door  

Nationaal Park Veluwezoom? Juist, bij het 

Veluwetransferium Posbank in Rheden.  

U vindt er het bezoekerscentrum Veluwe-

zoom van Natuurmonumenten. Dus of u 

nu een speurtocht, wandelkaart, huurfiets, 

GPS-tocht of heerlijke lunch zoekt, kom even 

langs bij het bezoekerscentrum. Het maakt 

uw bezoek aan een van de grootste natuur-

gebieden van Nederland compleet. 

Locatie Veluwetransferium Posbank, 

Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden 

www.natuurmonumenten.nl

å Regiodagaanbieding! Gratis natuur-

speurtocht ‘de geheime Bewoner’ voor het  

hele gezin op vertoon van de regiodagbon. 

Deze kost normaal 2,50 euro.

44 Eten en genieten
Veel Luwe in de Steeg
Ooit was landgoed Rhederoord het buiten-

verblijf van Arnhemse notabelen. En nu  

een plek om vooral te genieten. Wandel  

door de prachtige tuin en u ervaart een  

on-Nederlandse ambiance. 

Locatie Landgoed Rhederoord, Parkweg 19, 

6994 CM De Steeg, www.rhederoord.nl

å Regiodagaanbieding! Tussen 12.00 en 14.00 

uur is er een Veel Luwe lunch: een koffietafel 

nieuwe stijl. Kinderen kunnen meedoen aan 

een ‘Twisten over smaak’-spel en smakelijk 

luisteren naar een verhaal dat kunstenares 

Babs Ketelaar hen voorleest. De kosten zijn  

25 euro voor volwassenen en 15 euro voor 

kinderen. Graag van tevoren reserveren bij 

landgoed Rhederoord, T (026) 495 91 04 of  

info@rhederoord.nl

45 Huis der Provincie
Meer dan besturen alleen
In het provinciehuis huist het bestuur van 

onze provincie Gelderland. Een plek voor 

politiek en bestuur, zou u in eerste instantie 

denken. Maar er gebeurt meer in het Huis 

der Provincie in Arnhem. 

Locatie Huis der Provincie, Markt 11, 

6811 CG Arnhem,  

www.arnhemmodebiennale2009.com

å Regiodagaanbieding! U ziet in het 

provinciehuis een fraaie mode-expositie van 

de vijftien beste studenten van de afdeling 

Fashion en Product Design van Vrije Kunst.  

En tussen 12.00-13.30 uur treft u er op de 

binnen plaats Marjel Neefjes en Marjolein 

Benda in een huifkar met een ezel. Ze zijn op 

zoek naar uw Veluwegevoel. Leuk? Zeker! 

papier wordt gemaakt. Een product dat door 

kunstenaars in binnen- en buitenland hoog 

gewaardeerd wordt. 

Locatie Papierfabriek de Middelste Molen, 

Kanaal Zuid 497, 7371 GL Loenen,  

www.demiddelstemolen.nl

å Regiodagaanbieding! Op vertoon van 

de regiodagbon mag u gratis naar binnen. 

Normaal kost een kaartje 4,00 euro.  

De molen is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

35 Natuurcentrum Veluwe
Bossen, bijen en veel natuur
In Natuurcentrum Veluwe in Ede staat u  

midden in de natuur. Op de landbouw-

enclave ‘De Hindekamp’ ligt het centrum 

tussen bossen, heiden en plassen. Een keur 

aan verschillende dieren bevolkt het gebied. 

Bekijk de schapen, bijen en vlinders. Ruik de 

kruidentuin en ervaar de natuurtuin. Tijdens 

de regiodag zijn er zes gidsen aanwezig om 

mee te wandelen, er komt een schaaps-

herder met schapen bij u in de buurt en er 

zijn 80 fietsen waarmee u onder begeleiding 

van een gids een tochtje kunt maken. 

Locatie Natuurcentrum Veluwe, 

Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede,  

www.natuurcentrumveluwe.nl

å Regiodagaanbieding! Op vertoon van de 

regiodagbon krijgt u een gratis kopje koffie, 

thee of een glas frisdrank.

36 Natuurinfocentrum de Beken
Het Renkums Beekdal: Leg de 
nieuwe natuur vast 
Industrie en gebouwen hebben plaats-

gemaakt voor natuur. Het Renkums Beekdal 

is weer groen en mooi geworden. Dieren, 

planten en mensen hebben er volop de 

ruimte. Hoe het Renkums Beekdal eruit  

ziet, kunt u vastleggen met uw fotocamera.  

Ook kunt u een mooie wandeling maken en 

de nieuwe geheimen van dit prachtige  

Beekdal ontdekken. Benieuwd? 

Locatie Natuurinformatiecentrum de Beken, 

Nieuwe Keyenbergseweg 174, 6871 VZ Renkum

å Regiodagaanbieding! Ontdek de spannende 

doorkijkjes van het Renkums Beekdal. 

Maak verrassende composities en speel met  

de be lichting en diafragma. Dit en nog veel  

meer komt allemaal aan bod tijdens de gratis  

workshop natuurfotografie van Wim Wilmers  

in natuurinformatiecentrum de Beken.  

Aanvangstijden: 10.30, 12.30, 14.00 en 15.30 uur,  

duur: 5 kwartier.  

Aanmelden: www.gelderland.nl/regiodag

 
37 Eten en genieten
Veel Luwe in Bennekom 

Locatie Kaasboerderij Hoekelum, 

Edeseweg 122, 6721 KE Bennekom

å Regiodagaanbieding! Kaasboerderij 

Hoekelum in Bennekom biedt u een heerlijke 

boeren-buitenlunch met verschillende brood-

soorten, zelfgemaakte kaas en vleesproducten. 

Ook kunt u zelf boter maken. Kosten voor de 

lunch zijn  12,50 euro per persoon, voor het 

boter maken 4,75 euro. Reserveren gewenst,  

T (0318) 63 23 12.

46 Kasteel Biljoen in Velp
Kijkje in kostbaar kasteel 
Eerst nog hermetisch afgesloten voor  

publiek, maar nu mag iedereen er een kijkje 

nemen. En dat is de moeite waard, want  

kasteel Biljoen is werkelijk prachtig en  

bijzonder sfeervol. Werp maar eens een blik 

op de prachtige authentieke keuken en  

de bijzondere parketvloer in de zaal.  

Het oude en ooit intensief bewoonde kasteel 

is bij zonder kwetsbaar. Daarom leidt een gids 

u rond door het fort. Een deel van het park 

langs de Laan van Biljoen is vrij te bezoeken. 

Locatie Kasteel Biljoen, Biljoen 1, 6883 JH Velp

å Regiodagaanbieding! Het kasteel Biljoen 

is vanaf 21 juni open. Maar de provincie  

Gelderland biedt u de mogelijkheid Biljoen al 

op 20 juni gratis te bezoeken. De rondleiding 

is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar 

of mensen die slecht ter been zijn. Aanvangs-

tijden rondleiding: 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 

uur, duur: 1 uur. Maximaal 15 deelnemers per 

rondleiding. Aanmelding: T (026) 355 25 95  

(ma t/m vr 09.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur) 

47 Kasteel en tuinen Middachten
Aan de wandel met de rentmeester
Kasteel Middachten in De Steeg, gelegen 

tussen de hoge Veluwezoom en het lage 

moerassige land in een lus van de rivier de 

IJssel, kent niet alleen dikke muren voor 

noest verdedigingswerk. Middachten heeft 

ook prachtige tuinen, geïnspireerd op de  

tuinen van Versailles. Daarnaast vindt u er 

een ouderwetse tennisbaan en een echt  

croquetveld.  

Locatie Kasteel en tuinen Middachten, 

landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg 

www.middachten.nl

å Regiodagaanbieding! Ga met de rent-

meester op stap. U wordt ontvangen in  

de Oranjerie met koffie of thee, waar de  

expositie van jachtopziener Henri Kleijer  

te zien is. Hierna volgt een wandeling langs 

projecten in de tuin, bijgebouwen en het  

omliggende park (Havikerpoort). Voor rolstoel-

gebruikers is het kasteel moeilijk toegankelijk. 

Aanmelding: info@middachten.nl

48 Villa InterArt
Gelder Talentplay voor jongeren 
Op 20 juni organiseren InterArt en stich-

ting PowerPlay speciaal voor de Gelderse 

regiodag de Gelder Talentplay. Het klassieke 

theatergebouw Villa InterArt wordt om-

getoverd tot een multidisciplinaire speeltuin 

vol film, cabaret, dans, interactief theater en 

muziek. Gelderse jonge talenten inspireren 

hun leeftijdsgenoten met performances, 

workshops en voorstellingen. Aanvangstijd: 

14.00 uur, toegang is gratis op vertoon van 

de regiodagbon.

Locatie Villa InterArt, Hommelseweg 169, 

6821 LD Arnhem, www.stichtinginterart.nl

Deze programma folder is zo zorgvuldig mogelijk samen-

gesteld. De informatie is bijgewerkt tot het moment van 

drukgang. Aan deze folder kunnen geen rechten worden 

ontleend. Voor meer informatie, regiodag aanbiedingen, 

route beschrijvingen, etc. ga naar www.gelderland.nl/

regiodag of mail naar c.keijzer@prv.gelderland.nl 

Colofon

Ontwerp en redactie provincie Gelderland

Fotografie Norbert Voskens, Nijmegen

Druk drukkerij Roos en Roos, Arnhem

38 Kulturhus Kootwijkerbroek
Luisteren naar Jan Terlouw
En nog veel meer in Kulturhus Kootwijker-

broek. Kulturhus is een Scandinavisch 

begrip. Het staat voor een veelzijdig  

gemeenschapscentrum waar van alles 

gebeurt. Dat is zeker het geval in Kulturhus 

Kootwijkerbroek. Er is onder andere een 

dorpshuis, een sporthal, een bibliotheek, 

jongerenwerk en een zorgsteunpunt.  

Tijdens de regiodag moet u er zeker eens  

een kijkje nemen. Er is een hoop te beleven. 

Locatie Kulturhus Kootwijkerbroek, 

Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek, 

www.kulturhus.nl

å Regiodagaanbieding! In de toneelzaal van 

het Kulturhus houdt schrijver Jan Terlouw 

een lezing. De toegang is gratis. Aanvangstijd 

lezing: 14.00 uur. 

 

39 Tuin De Lage Oorsprong
Ontspanning voor het hele gezin
Tuin de Lage Oorsprong heeft talloze 

prachtige tuinkamers, een bessentuin, 

een bloemenpluktuin en een mediterrane 

kruidentuin. En naast de schitterende tuinen 

is er nog veel meer te zien, bijvoorbeeld de 

kunstgalerie met verschillende tentoon-

stellingen. Dat betekent ontspanning voor 

het hele gezin.

Locatie Tuin de Lage Oorsprong, 

Van Borsselenweg 36, 6862 BJ Oosterbeek

www.tuindelageoorsprong.nl

å Regiodagaanbieding! U krijgt gratis 

toegang op vertoon van de regiodagbon.  

De normale entreeprijs is 4,50 euro.

40 ‘Spooky’ Landgoed Kernhem
Veluwse sage  
Op 20 juni krijgt u de unieke kans om  

op Landgoed Kernhem de vertelling van  

de Veluwse sage ‘Het witte wief van  

Kernhem’ bij te wonen in de sfeervol  

ommuurde kruidentuin. Deze ‘kippenvel-

sage’ wordt een paar keer per dag verteld. 

Landgoed Kernhem behoort tot de oudste 

landgoederen van Nederland. Het is een  

ideaal startpunt voor een wandeling of  

fietstocht die voert langs enkele water-

partijen, bloedsteen en een vleermuizen-

reservaat. De sagevertelling wordt verzorgd 

door Stichting Kernhem. 

Locatie Landgoed Kernhem, Kernhemseweg 7, 

6718 ZB Ede, www.huiskernhem.nl  

41 Ginkelse Heide
One day I’ll fly away  
Jongeren van Jeugdzorginstelling Entrea  

nemen het vliegervoortouw op de Ginkelse 

Heide in Ede. Ze laten vanaf 13.00 uur vliegers 

op. Doe ook mee! We proberen zoveel  

mogelijk kleur in de Gelderse lucht te krijgen.  

Bent u een liefhebber van stratego? Kom  

dan naar de Heide en maak deel uit van het  

‘Levend Stratego’.  Aanvangstijd: 13.00 uur  

(tot 15.00 uur)

Locatie Ginkelse Heide, Verlengde Arnhemse-

weg 146, 6718 SM Ede, www.entrea.nl 

42 Duurzaam op de Veluwe
Op excursie met Urgenda
Een wildafrastering van resthout en  

gerecycled kunststof; dozen van gras en  

klimaatneutrale vloerbedekking. Ga op  

excursie met Urgenda en ontdek hoe het  

Gelderse bedrijfsleven werkt aan duurzaam-

31 Museumstoomdepot Beekbergen

Even mee terug in de tijd
Bij station Beekbergen ligt het hart van het le-

vend spoorwegmuseum: het Museumstoom-

depot met een zeer grote collectie materieel 

en een grote werkplaats. Bovendien kent 

Beekbergen een prachtig oud stationsgebouw 

met een authentiek stationskantoor. 

Meer informatie www.stoomtrein.org

 
å Regiodagaanbieding! Ga mee met de gratis 

rondleiding op het Museumstoomdepot in 

Beekbergen. Aanvangstijden rondleidingen: 

direct na het stoppen van de trein. Zie dienst-

regeling op www.gelderland.nl/regiodag

32 Het Hoogeland in Beekbergen 
Modeltuinen van beroemde  
ontwerpers en architecten
Beroemde ontwerpers en architecten  

ontwierpen modeltuinen voor tuincentrum 

Het Hoogeland. U kunt die bijzondere tuinen 

op de regiodag komen bekijken. Cliënten van 

IrisZorg (instelling voor verslavingszorg en 

maatschappelijke opvang) onderhouden de 

tuinen. 

Locatie Het Hoogeland, Van Limburg Stirum-

weg 19, 7361 CE Beekbergen, www.hoogeland.nl

å Regiodagaanbieding! U krijgt een rond-

leiding van een gids over het erf van Het 

Hoogeland op vertoon van de regiodagbon. 

Aanvangstijden: 10.00, 12.30 en 14.30 uur, duur: 

ongeveer 1 uur 

33 Zorgboerderij 
 Groote Modderkolk 

Het leven is goed op het platteland
In de prachtige landelijke omgeving van 

Loenen staat de biologische zorgboerderij 

‘Groote Modderkolk’. Het is een bijzondere 

boerderij waar het echtpaar Kaatman, 

Natuurmonumenten, stichting Verdandi en 

vrijwilligers samenwerken. Hier wonen  

jongvolwassenen met een verstandelijke 

beperking die allerlei werkzaamheden doen 

in de natuur. Zij helpen Natuur monumenten 

met het snoeien van lanen op de land-

goederen, ze controleren de rasters,  

onderhouden parkeerplaatsen en 

informatieborden en maken bospaden 

schoon. Op die manier hebben ze een  

zinvolle tijdsbesteding, krijgen ze respect  

en kunnen ze zich goed ontwikkelen. 

Locatie De Groote Modderkolk, 

Vrijenbergweg 24a, 7371 AA Loenen,  

www.grootemodderkolk.nl

å Regiodagaanbieding! De Groote 

Modderkolk houdt op 20 juni open dag!  

U kunt een rondleiding krijgen, waarin u van 

alles leert over het reilen en zeilen op Groote 

Modderkolk. Ook krijgt u informatie over duur-

zame projecten én over de rol die de provincie  

Gelderland speelt. Er zijn diverse activiteiten 

zoals: vogelhokjes bouwen, kaarsen maken, 

beeldhouwen/boetseren en bloemschikken. 

Bovendien kunnen kinderen broodjes bakken 

aan een stok boven een vuurtje. Op vertoon 

van de regiodagbon krijgt u gratis koffie bij  

een stuk appeltaart in het theepaviljoen.

34 De Middelste Molen
Beleef het papier maken oude stijl
U waant zich in de 19e eeuw wanneer u  

tussen de ratelende en bonkende machines 

het productieproces volgt van het oeroude 

Hollandse papier. U ziet niet alleen het 

proces van de machinale papierproductie, 

maar ook de wijze waarop handgeschept 

Beste Gelderse inwoner,

 

Op zaterdag 20 juni a.s. organiseert de provincie voor  

de eerste keer de Gelderse regiodag. Een bijzondere dag 

waarvoor wij een mooi deel van Gelderland, de Veluwe,  

als locatie hebben gekozen. Wij willen de bewoners van  

Gelderland, én vooral zij die meer van de Veluwe willen  

weten, de kans geven deze prachtige regio te ervaren en 

kennis te maken met het werk van de provincie Gelderland. 

Op verschillende Veluwse plekken laat de provincie op  

een leuke manier zien wat ze doet. Daarbij staan cultuur, 

natuur, techniek en culinair centraal in tal van activiteiten. 

Alle activiteiten hebben te maken met taken die de  

provincie uitvoert. 

Voor jong en oud hebben we een gevarieerd programma 

samengesteld. Ook bij u in de buurt is de provincie actief! 

Hierover leest u meer in deze programmafolder. 

Gedeputeerden, Statenleden en ikzelf kijken er naar uit  

u op de Gelderse regiodag te verwelkomen. 
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Hoofdlocatie

Techniek

Natuur

Culinair

Kunst en cultuur

Veluwse stoomtrein

Hoofdlocaties en activiteiten op de Veluwe

regiodagbon

Op vertoon van deze bon kunt u gebruikmaken  

van alle regiodagaanbiedingen zoals vermeld  

in de programmafolder en op de site van  

de regiodag: www.gelderland.nl/regiodag

méér dan 45 activiteiten

20 juni
Alleen geldig op


