
 

UITAGENDA 

FIETSEN 

WANDELEN 

KASTELEN 

 

HET VOORJAAR STAAT VOOR DE DEUR 

Het voorjaar is een perfecte tijd om de Utrechtse Heuvelrug te bezoeken. Na de winter komt de 

natuur weer tot leven en het landschap verandert langzaam in een zee van groene kleuren en 

bloeiende bloemen. De voorjaarsvakantie staat op het punt van beginnen en dat geeft genoeg 

redenen om eropuit te gaan. Maak een wandeling of fietstocht om te genieten van de eerste tekenen 

van de lente of bekijk de vele activiteiten die je deze vakantie kunt ondernemen. Er is genoeg te 

doen!  

BEKIJK DE UITAGENDA VAN DE REGIO 

DIT WIL JE DOEN DEZE VOORJAARSVAKANTIE:  



 

BEZOEK DE KASTEELTUINEN 

Niet minder indrukwekkend dan de historische kastelen die op de Heuvelrug zijn te vinden, zijn de 

tuinen en parken waarmee ze worden omgeven. Vaak in originele staat onderhouden en met een 

grote variatie aan stijlen geven ze een inkijk in de levensstijl van de eigenaren. Wandel of fiets door 

de tuinen en parken en leer meer over de geschiedenis van deze locaties. 

PLAN JE BEZOEK 

 

FIETSFUN VOOR HET HELE GEZIN 

Ken je de speciale fietsroutes voor kinderen al? Ontdek samen de natuur en het erfgoed in de regio 

tijdens een ontspannen fietstocht. Met de kinderfietsroutes kunnen de kinderen lekker meefietsen. 

De routes zitten vol met smakelijke, unieke en leuke stops voor kinderen. Zo wordt de fietstocht voor 

iedereen een feestje!  

BEKIJK DE KINDERFIETSROUTES 



 

HEUVELRUG OP GROTE HOOGTE 

Waar zie je de mooiste vergezichten? Op de Utrechtse Heuvelrug kun je eindeloos ver kijken. Je vindt 

hier toppen, dalen, wallen en valleien. Een welkome afwisseling tijdens je wandeling of fietstocht, 

maar ook prima geschikt om samen met kinderen te bezoeken. Welke bekende gebouwen kun jij in 

de verte zien? 

CHECK DE UITKIJKPUNTEN 

 

LEUKSTE UITJE PROVINCIE UTRECHT 

Het Nationaal Militair Museum in Soest is uitgeroepen tot Leukste Uitje van Utrecht. Voor het vijfde 

jaar op rij won het museum goud bij de ANWB-verkiezing. Al bij de aanblik van het imposante 

gebouw sla je steil achterover. En dan ben je nog niet eens binnen! Bekijk de tools van de 

Nederlandse krijgsmacht en bezoek Xplore, de interactieve zone speciaal voor kinderen.  

KOOP JE TICKETS ONLINE 



 

 

WANDELEN MET ALPACA'S 

Op zoek naar een unieke buitenactiviteit? Maak kennis met de alpaca's van Het Alpacabos in 

Ederveen. Samen met deze zachte dieren ga je op pad voor een extra speciale wandeling door het 

bos, waarbij je onderweg ook andere dieren tegenkomt. Sluit je wandeling af met het voeren van de 

alpaca's en een drankje met wat lekkers. 

BOEK JE WANDELING 

 

HET AVONTUUR WACHT BUITEN 

In de voorjaarsvakantie kun je lekker naar buiten met de kids, de natuur biedt eindeloze 

mogelijkheden! In de recreatiegebieden kunnen kinderen rondrennen, vliegeren, voetballen, 

klimmen en klauteren, laat de fantasie de vrije loop! Laat ze het buitenleven ervaren en geniet 

ondertussen zelf ook van de mooie omgeving.   

MEER INFO 



 

VERS VAN HET LANDGOED 

Op de grens tussen Leersum en Amerongen ligt de hoofdingang van het uit de veertiende eeuw 

daterende Landgoed Zuylestein. Een historisch park dat uniek is in Nederland door de geheel intact 

gebleven oorspronkelijke renaissance stijl. In de landgoedwinkel worden er lokale producten 

verkocht, je vindt er bijvoorbeeld groenten, fruit, varkensvlees en huisgemaakte jams. In deze 

winterperiode kun je er op vrijdag, zaterdag en zondag komen winkelen. 

KOM JE EEN BEZOEKJE BRENGEN? 

DE MOOISTE FOTO'S OP DE HEUVELRUG 

Breng je een bezoekje aan de Utrechtse Heuvelrug? Neem ons mee en deel je mooiste foto's 

met #opdeheuvelrug en wie weet zie je jouw foto terug op onze Instagram en in de nieuwsbrief! 



VOLG ONS OP INSTAGRAM 

             

 

BINNENKORT OP DE HEUVELRUG 

25 & 26 FEBRUARI: RATTENVANGER VAN HAMELEN (4+) 

28 FEB, 1 & 2 MAART: ZAKLAMPENTOCHTEN KASTEEL AMERONGEN 

9 MAART: DICHTERBIJ - JORIS LINSSEN & CARAMBA 

BEKIJK DE VOLLEDIGE UITAGENDA 


