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VOORWOORD

U I T S T A PJ E S N A A R G E L U K
Vrije tijd is kostbaar. Tijd samen ook. Maak van de vrije dagen die je samen kunt vieren dan ook
echt een feestje. Trek er samen op uit. Beleef een avontuur op een plek waar je nooit eerder
bent geweest. In Nederland valt zóveel te ontdekken! Maar waar ga je naartoe? En wat ga je
dan doen?
Voor dit boek selecteerde ik mijn favoriete belevenissen in Nederland. Of je nu op zoek bent
naar een romantisch uitje of een dagje uit voor het hele gezin. Laat me je meenemen naar de
(relatief) onbekende plekken in ons land. Regio’s waar je misschien niet zo snel aan denkt.
Natuurgebieden waar het nog niet zo druk is. Kleine steden en dorpen die minstens zo mooi en
interessant zijn voor een meerdaagse trip als de bekende steden. De paden op met koffiestop,
bijzondere plekjes om te overnachten. Een mooie theetuin, een heerlijk terras in het gras, in de
kas, aan de plas of…
In elke nieuwe ervaring wacht een avontuur. Groot of klein. Want zo ingewikkeld hoeft het allemaal niet te zijn. Samen een boswandeling maken is al heerlijk. Een gevulde picknickmand mee.
De mooiste plekjes daarvoor vind je in dit boek. Ga eens sterren tellen op een van de donkerste
plekken van Nederland. Ik verklap je waar je moet zijn. Of ga bloemen plukken in een waanzinnige pluktuin met als toetje thee en taart. Proef iets wat je nog nooit hebt gegeten. Oesters in
Zeeland, wijnen van Limburgse bodem of biertjes in Drenthe. Ik deel graag al mijn lievelingsplekjes met je. Of maak er juist een actieve dag van. Op safari in Drenthe. Lopend fietsen door
Twente. Kanoën door de Weerribben. Fluisterstil varen in Friesland. Voor een dag om nooit te
vergeten.
Voor dit boek heb ik de uitjes gebundeld per provincie. Zodat je ze eventueel met elkaar kunt
combineren voor een heerlijke, lange dag. Of een weekendje weg. Als je kiest voor zo’n bijzonder
uitje, dan wacht je een dag vol bijzondere momenten. Geniet van ieder uitstapje naar geluk. En
koester de herinneringen.

Marleen
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VRIJHEID IN
FRIESLAND
1

Friesland heeft karakter. Een heel eigen
karakter, vol water en weilanden, watersporters en schaatsers. De Friese meren (klein

D

en groot) bieden je eindeloos veel watersport-

Dokkum

plezier en ook de Friese elf steden zijn meer
dan de moeite waard. Ontdek zeker ook het
Andere Friesland, ga sterrenkijken in een van
de Dark Sky-parken, sloep varen by night of
‘swingtriken’ in De Alde Feanen.

Leeuwarden
Franeker

Harlingen

Burgum
D

Drachten

Bolsward
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Sneek

Workum

Joure

Heerenveen

Appelscha
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FRIESLAND

E L F S T E D E N S TA D D O K K U M

Ontdek hoe leuk en hip Dokkum is! Wanneer
je de stad in loopt, vallen de monumentale
pandjes direct op, maar ook de positieve
energie. Die energie blijf je voelen.

Z i e n , d o e n , p ro e v e n e n b e l e v e n
Stadswandelen met een ‘Granaet’
De mooiste verhalen van de stad? Die hoor je
van een local tijdens een stadswandeling van
een ‘Granaet’ (geboren en getogen in Dokkum).
Wandel langs historie, door steegjes en over
de bolwerken. stadswandelingdokkum.nl
Bier proeven bij Bonifatius
Reserveer een proeverij bij Stadsbrouwerij
Bonifatius en proef de verschillende bieren
(met een hapje erbij). Extra lekker als je hoort
met hoeveel liefde en aandacht de bieren zijn
gemaakt. bonifatius754.nl
Yoga op de bolwerken
Een yogasessie in de buitenlucht op een historische locatie! Attie organiseert haar yogalessen op verzoek ook buiten op de bolwerken
(eeuwenoude stadswallen), met thee en
chocolade na afloop. into-yoga.nl
Voor een goede koffie
Koffiebar Knus is er niet alleen voor goede
koffie. Loop binnen voor het ontbijt, een
lunch, high tea of een high soup. Ja, die is
nieuw! Leren koffie maken tijdens een koffieworkshop kan ook. koffiebarknus.nl

D

Winkelen bij KRYT
Voor opgeknapte kasten moet je bij Pieta zijn.
Van kringloopvondsten maakt ze interieurparels, aangevuld met woonaccessoires,
planten, boeken, kaarten, bloempotten en
hebbedingen. krijtconcept.nl
De mooiste binnentuin
En ook het meest hippe interieur: KB Food
& Drinks. Een gezellige plek om te borrelen,
het lokale biertje Kâld Kletske te proeven of
burgers te eten. kbfood.nl
Het gezelligste terras Stadscafé
Artisante ligt op een van de mooiste plekjes in
de stad, naast het oude Stadhuis. Een plekje
om op elk moment van de dag aan te komen
waaien en uren op het terras te blijven zitten.
stadscafe-artisante.nl
Dokkum vanaf het water
Met zoveel water om je heen moet je wel
even het water op. Ga suppen op de stadsgrachten of huur een elektrische sloep om
langs het keerpunt van de Elfstedentocht varen.
supskooldokkum.nl en schreiershoek.nl
Slapen bij Booking
Booking Dokkum heeft in meerdere historische
panden in de stad B&B-kamers en appartementen. Stijlvol ingericht, op toplocaties en
met het ontbijt in een picknickmand aan de
deur bezorgd. bookingdokkum.nl
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TE LEUK OM NIET TE DOEN
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Suppen door de sloten 1   
Nationaal Park de Alde Feanen ligt in hartje
Friesland en is het best vanaf het water te
verkennen. Sup vanuit Earnewâld en ga de
uitdaging aan: zoek naar de big five van Alde
Feanen, die bestaat uit de otter, ooievaar, aalscholver, roerdomp (soort reiger) en ree.
detwirre.nl

Swingend door de natuur 2   
Ooit gehoord van een swingtrike? Een elektrische driewieler waarmee je je swingend
voortbeweegt. Volg de mooie route over
smalle wegen, bruggetjes en langs het water.
Stop voor een ijsje bij de boer en ontdek De
Alde Feanen op deze unieke manier.
detwirre.nl

Sloep met spookverhalen 3   
Heel bijzonder, ’s avonds laat in het donker
door Nationaal Park de Alde Feanen varen.
Onder begeleiding van Ulbe vaar je rond, met
het licht van duizenden sterren, het geluid
van de natuur en lokale (spook)verhalen.
aldefeanen.com

Licht in het donker 4   
Bezoek een Dark Sky-park in Friesland en
ontdek dat zelfs de donkerste nachten nog
licht geven. Wanneer je op een heldere nacht
in Nationaal Park Lauwersmeer bent, heb je
zelfs kans op het zien van het Noorderlicht.
np-lauwersmeer.nl
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Tuk Tuk safari 5   
Ga mee op eilandsafari en ontdek de mooiste
natuurgebieden en de hoogste duinen van
Vlieland. De muisstille elektrische Tuk Tuk
wordt bestuurd door een ervaren chauffeur
die je graag meer vertelt over het eiland.
tuktukvlieland.nl

100% elektrische ontdekkingstocht 6   
Tijdens de Eco-safari op Ameland rijd je met
een elektrische terreinwagen over duinen,
langs kwelders en meertjes. Vergezeld door
verhalen van de gids over de unieke flora en
fauna hier aan de rand van Unesco werelderfgoed de Waddenzee.
vvvameland.nl

Snoepen in je sloep 9   
Ga je sloep varen in Zuidoost-Friesland? Ga
eerst naar Wijn & Spijs in Heerenveen om een
picknick- of borrelbox op te halen. Gevuld met
(lokaal) lekkers, een handgeschreven kaartje
en liefde. Een verwenmoment tijdens je vaartocht!
wijnenspijs-online.nl

Wat een woud! 10   
Vlak bij Heerenveen ligt Oranjewoud, een koninklijk bos met lange lanen, boerderijen,
vlonderpaden, een kruidentuin, een uitkijktoren en oranjerie. Bestel een picknick bij het
Museumcafé van Belvédère en zoek een
plekje op het lommerrijke landgoed.
horecabelvedere.nl

Poëzie in het zand 7   
Met een zware truck rijd je naar het meest
westelijke punt van Vlieland, de Vliehors.
Ruim 20 vierkante kilometer zand strekt zich
hier uit, met op die vlakte het fotogenieke
Reddingshuisje. Kijk vooral ook achterom
naar de bijzondere sporen die je achterlaat.
vliehors-expres.nl

Wadlopen vanuit Moddergat 8   
In het noorden van Friesland ligt PaesensModdergat, het startpunt van tochten over
het drooggevallen wad. Omringd door een
leeg waddenlandschap bagger je door slik,
over zandbanken, soms tot je middel door het
zeewater en met je gat in de modder. Een
avontuur! wadlopen-moddergat.nl

Wandelen bij Workum 11   
Jopie Huisman, schilder, bracht een groot
deel van zijn leven door binnen een straal van
6 kilometer van Workum. De wolkenluchten,
het riet, de wateren; hij had meer dan genoeg
aan dit geluk. Ervaar dit geluk tijdens de
8-bruggetjeswandeling die in Workum start.

Paling bij zonsondergang 12   
Zeil mee op een traditionele palingaak en luister onder het genot van een borrel en paling
naar verhalen over hoe jongens uit Heeg
vroeger naar Londen zeilden om daar de levende paling uit Heeg en Gaastmeer te verkopen.
palingaak.nl
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D E PA D E N O P M E T K O F F I E S T O P

Wandelen met koninklijke allure
Wanneer je je afvraagt waarom ZuidoostFriesland ook wel het Andere Friesland wordt
genoemd, dan moet je gaan wandelen bij
Beetsterzwaag. Daar vind je vanzelf het antwoord in de eeuwenoude bossen en bij de
statige landgoederen.
Zodra je Beetsterzwaag nadert, voel je de
grandeur van vervlogen tijden. Statige herenhuizen staan aan weerszijden van de weg,
gelegen in parkachtige tuinen; ze behoorden
tot de Friese adel. Lange lanen met bomen,
eeuwenoude bossen, landgoederen; het dorp
ademt historie. Wandel op je gemak door het
sfeervolle en groene dorp, bewonder de monumentale panden en neem een kijkje bij de
tropische kas. Aan welke kant je Beetsterzwaag ook verlaat, je bevindt je direct in het
bos. Maak een rondwandeling door het Walle-

P

bos met het vlonderpad en volg het beekdal
van het Koningsdiep langs Landgoed Lauswolt en over Landgoed Olterterp.
Ten zuiden van Beetsterzwaag ligt Speelbos
Sparjebird met het gelijknamige boscafé. Een
toffe blokhut waar je kinderen eindeloos buiten
kunnen spelen en jij geniet op het terras of
binnen in de stoere en gezellig hut, met een
zithoek rond een houtkachel. Rooster marshmallows boven het kampvuur, geniet van
huisgemaakt gebak of een borrel in het bos.

Sparjebird Blokhut en speelbos
Sparjeburd 4
8409 CK Hemrik
sparjebird.nl

WANDELROUTE:
Trage Tocht Beetsterzwaag
13 km
wandelzoekpagina.nl
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