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Voorwoord
Vier zomervakanties, 4 x 42 gratis en low budget uitjes voor het hele gezin. Ik heb deze uitjes vier
jaar lang met heel veel plezier uitgezocht. Het begon een jaar of vijf, zes geleden met een klein
beetje frustratie, want waar vond ik nu écht leuke, originele en goedkope uitjes voor ons gezin?
We hadden ieder hoekje van de plaatselijke kinderboerderij inmiddels wel gezien, maar we hadden
ook geen budget om iedere week van de zomervakantie een duur uitstapje te plannen. Sterker nog,
een vakantie zat er toen zelfs niet in. Daar begon onze zoektocht…
Wat blijkt, Nederland heeft heel veel leuke gratis en low budget uitjes te bieden, je moet het alleen
wel weten. Wij ontdekten uiteindelijk zoveel leuks dat ik dat graag op mijn blog Mamablogger wilde
delen. Na een tijdje nadenken werd dat een lijst met 42 gratis en low budget uitjes. Symbolisch één
voor iedere dag van de zomervakantie.

Het maakt niet uit of je wel of geen groot budget hebt, een leuke dag hoeft niet
perse veel geld te kosten. Dat is helemaal niet nodig en deze uitjes bewijzen dat.

Cadeautje voor jullie
Om te vieren dat er een vierde lijst is én om mijn 3000e artikel op Mamablogger te vieren, dacht ik
dat het leuk zou zijn deze 168 uitjes te bundelen in een gratis e-book. Hier vind je alle uitjes
overzichtelijk per provincie, dat scheelt jou heel wat uitzoekwerk. Zet dit e-book op je telefoon en je
kunt deze altijd raadplegen als je inspiratieloos bent wat betreft uitstapjes. Niet alleen in de
vakanties, maar ook in de weekenden. Het e-book is gratis zodat deze toegankelijk is voor alle
gezinnen.

Nog even dit voordat je alle uitjes door gaat pluizen…
Bij ieder uitje vind je een icoontje. Zo zie je in één opslag wat voor soort uitje het is. Verder heb ik
weinig gebruik gemaakt van foto’s en andere opmaak omdat het e-book een vrij groot document is
en ik deze niet onnodig nóg groter wilde maken. Dit leest, denk ik, het fijnst.
Heb je vragen of opmerkingen over het e-book? Mail dan naar info@mariscakenter.nl

En nu… plannen!
Met ons is uiteindelijk alles goed gekomen, maar de low budget uitjes zijn stiekem nog steeds het
leukst! Geniet van al het leuks dat Nederland te bieden heeft!

Disclaimer: de afgelopen jaren zijn de prijzen van de uitjes zorgvuldig uitgezocht. Het kan
zijn dat uitjes toch wat duurder zijn geworden, bijvoorbeeld door de inflatie. Mamablogger is
niet aansprakelijk voor deze wijzigingen.

Provincie Groningen
1. Speeltuin Beerta in Oost-Groningen
Terwijl jullie lekker op een terrasje zitten, spelen de kinderen in de speeltuin. De speeltuin
is helemaal omheind dus de kinderen kunnen nergens heen en dat is een geruststellende gedachte.
Daarnaast is er een groot speeltoestel voor kinderen met een beperking. Tot slot is er een
dierenweide en hebben ze er zelfs alpaca’s! Ik ben nu al fan! Klik hier voor de website van
Speeltuin Beerta.

2. LEGiO Museum in Grootegast
Van 1963 tot 1998 was LEGO ook gevestigd in Nederland. Het pand van LEGO Nederland
stond in Grootegast en inmiddels is daar het LEGiO Museum gevestigd. In dit museum vind je alles
wat met LEGO te maken heeft. Zo vind je er unieke LEGO bouwwerken, maar je kunt er ook met
LEGO komen spelen. Een superleuk uitje voor iedere LEGO liefhebber! Klik hier voor de website. Dit
museum vind je op Museumplein Grootegast. Hier zijn nog twee musea te vinden. Je koopt één
kaartje en krijgt vervolgens toegang tot alle drie de musea op het Museumplein!

3. Landgoed Tenaxx in Wedde
Landgoed Tenaxx was nog niet zo lang geleden een aardappelveld. Inmiddels is daar niets
meer van te zien en vind je daar de grootste collectie treurbomen ter wereld. Om te laten zien hoe
bomen en dieren samen loop van miljoenen jaren zijn geëvolueerd, zijn op het terrein meer dan
twintig levensgrote dinosaurussen geplaatst. Bomen en dinosaurussen vormen een fascinerend
oerlandschap. Ook is er een tentoonstelling van replica’s, dinosaurusskeletten en -schedels te zien.
Een deel daarvan is afkomstig uit de collectie van het voormalig Noorderdierenpark in Emmen. Zo is
er o.a. een indrukwekkend vier meter hoog skelet van een Albertosaurus en een model van een
schedel van een Tyrannosaurus Rex op ware grootte. Dit vind ieder kind mega indrukwekkend! Klik
hier voor de website.

4. Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum
Het verleden komt tot leven in het hart van het Noord-Groninger dorp Warffum. Ontdek in
openluchtmuseum Het Hoogeland het platteland van ruim honderd jaar geleden. Kijk rond in
twintig oude gebouwen en ervaar hoe de mensen vroeger woonden en werkten. Woonkamers,
slaapkamers en werkplaatsen zijn met zoveel oog voor detail ingericht, dat het lijkt alsof de
bewoners even weg zijn. Wij zijn vorig jaar bij zo’n openluchtmuseum geweest en we vonden het
geweldig. Vooral Milan was er erg van onder de indruk.

5. Bloemenboerderij en maïsdoolhof in Saaxumhuizen
Een uitje waar zowel wij moeders als de
bloemenpluktuin kun je zelf een te gek boeket
een te gek wildboeket!), maar voor de kinderen
je maïsdiploma halen, met skelters over het

kinderen heel blij van worden. In de
plukken (€5,- voor 30 stengels dus dat is
is er ook iets tofs te doen: het maïsdoolhof. Je kunt
terrein rijden, botsfietsen en zelfs bowlen op de

BloemenBoerderij. Voor de kleintjes is er een kabouterdoolhof. De kinderen kunnen een diploma
verdienen door alle kabouters te vinden. Er is ook een mogelijkheid om een knapzak te kopen met
lekkere en gezonde eten en drinken. Een fijn uitje in de buitenlucht. Website: Bloemenboerderij en
maïsdoolhof

6. Spelerij Borgerswold in Veendam
Spelerij Borgerswold is te vinden bij de Borgerswoldhoeve. Hier vind je een te gekke
speeltuin dat garant staat voor uren speelplezier. Er worden diverse activiteiten georganiseerd.
Helemaal bovenin heb je een prachtig uitzicht over de omgeving. Bekijk ook de Facebookpagina
van de Spelerij. Hier vind je actueel nieuws over de activiteiten en het reuzenrad.

7. Vesting Bourtange
Jaren geleden zijn Patrick en ik met ons neefje en nichtje bij Bourtange geweest. We
hadden hen een midweekje meegenomen op vakantie en dat was ook de vakantie waarin Pat mij
ten huwelijk vroeg. De dag erna zijn we naar Bourtange geweest. Een vesting in de provincie
Groningen. Toen we er binnenkwamen, kwamen we een bruidspaar tegen. Toepasselijk… Het is net
alsof de tijd daar heeft stil gestaan. Je kunt er gratis naar binnen, maar als je de musea wilt
bezoeken (aanrader) moet je wel betalen. Klik hier voor de website.

8. Insectenwereld Doezoo in Leens
Dit is geen gewone dierentuin, want bij insectenwereld Doezoo leer je alles over insecten.
En dat niet alleen, je kunt ook kennismaken met Hector de vogelspin en wat dacht je van
een heuse slang om je nek? Bij Doezoo kan dat omdat ze daar vinden dat het belangrijk is dat je de
natuur leert kennen. Insecten lijken misschien wel eng, maar zijn ook heel nuttig, waarom? Dat leer
je bij dus bij Doezoo! Wat leuk is om nog te vermelden is dat Doezoo ook dagbesteding biedt aan
mensen met een beperking.

9. Landgoed Nienoord in Leek
Landgoed Nienoord is een landgoed waar zo'n beetje alles kan. Gelegen in de prachtige
natuur kun je er zwemmen, spelen, knuffelen met dieren en zelfs midgetgolfen. Oh ja, en
dan vergeet ik alle treinen nog! Kortom, hier heb je de hele dag plezier! Landgoed Nienoord
in Leek wordt door veel mensen aangeraden en daarom kan deze niet ontbreken in deze lijst.

10. Kabouterpad Lauwersmeer in Lauwersoog
Wist je dat hier in de buurt kabouters wonen? Tenminste, dat denken we, want overal zie
je kaboutersporen. Kleine voetafdrukken in het zand, wielsporen van een kruiwagentje,
geplet gras van een middagdutje. En je ziet ook weleens een kabouterdrolletje liggen.
Echt waar! Kabouters zijn de hele dag druk in de weer. Waarmee? Als je het kabouterpad loopt kom
je daar vanzelf achter. Vergeet onderweg niet te zoeken naar kaboutersporen! En met een beetje
geluk kom je een echte kabouter tegen.. Het leuke aan dit kabouterpad is dat je hier ook nog een
knapzak en een puntmuts kunt lenen voor jouw eigen kleine kabouters.

Provincie Friesland
11. Speelplaats Spijkerdorp (avonturenspeelplaats)
Heb je vroeger weleens meegedaan met de 'huttenbouw'? Ik wel en ik vond het geweldig!
Die huttenbouw werd georganiseerd en duurde een week. Maar bij Speelplaats Spijkerdorp
kun je het hele jaar door hutten bouwen! Dat kan eenmalig, maar ook vaker als je in de buurt
woont. Laat je creativiteit de vrije loop en ga lekker hutten bouwen. Voor ouders is het ook een
stukje nostalgie.

12. Sanjes Safari in Zwaagwesteinde
Dit is echt een enorm leuk uitje! Sanjes Safari is een dierentuin (met caviadorp!), maar er
is ook een natuurmuseum, je kunt er op drie verdiepingen apenkooien, buitenspelen en met
een trein over het park. Wat een gave plek is dit!

13. Speelbos Joure
Binnen spelen was nog nooit zó leuk! Klimmen, glijden, een ballen vulkaan, vier ballen
kanonnen en een heuse jungle. Kom je uitleven op het glow in the dark voetbalveld, of te
gekke salto’s maken op het springkussen. Liever griezelen in het spookhuis of tikkertje spelen in het
doolhof? Ook dat kan! Er is gedacht aan de jongste kinderen, maar ook aan de ouders die vanaf het
terras hun kinderen via schermen in de gaten kunnen houden. En, er is zelfs een kids escape
room! Bekijk de website voor meer informatie.

14. Doolhofpark in Bakkeveen
Het Doolhofpark omvat drie verschillende doolhoven, waar je heerlijk doorheen kunt rennen
en het een hele klus is om de uitgang te vinden. Ook is er een traditionele speeltuin,
waarbij kinderen zelf in actie moeten komen om de toestellen (schommels, wippen,
kabelbaan, familieschommel, etc.) te laten bewegen. Ook kun je bij goudzoeken in de goudstroom!
Klinkt leuk! Bekijk de website voor meer informatie.

15. Het Friese Museumdorp in Allingawier
Terug in de tijd in Allingawier. Het Friese Museumdorp werd ooit bestempeld als één van
de tien mooiste plaatsen van Nederland. Dit uitje is ontzettend leuk om te doen, zeker
wanneer het mooi weer is. Je kunt door het dorp wandelen naar de museumboerderij en daar het
leven van een Fries boerengezin ervaren. Uiteraard kun je er ook lekker eten. Ik houd echt van dit
soort dorpjes!

16. Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden
Wij zijn gek op musea en dit is een heel leuke. In dit museum leren kinderen alles over
dieren. Van de kleinste bij tot een mega groot skelet van een potvis. Er zijn vaste
tentoonstellingen waaronder het reiskabinet van Kapitein Severein. Deze Friese kapitein verzamelde
schatten tijdens zijn reizen welke te zien zijn in het museum.

17. Klompenmuseum Scherjon’s in Noardburgum
Midden in een klein dorpje in Friesland vind je een indrukwekkend klompenmuseum.
Wij zijn hier tijdens onze vakantie terecht gekomen en we hebben er veel geleerd over de
geschiedenis van klompen. Ze hebben er een mega collectie en hoewel het misschien wat suf klinkt
was het echt heel leuk. Milan heeft daarna een eigen klomp geschilderd en je kunt er ook
klompengolven. Gewoon een leuk uitje tussendoor!

Provincie Drenthe
18. Boomkroonpad
Toen wij een aantal jaar geleden logeerden in een tipi tent (wat hebben we toch al gave
dingen mogen doen voor Mamablogger!) zaten we vlakbij het Boomkroonpad. Hier klim je via een
schuin pad omhoog naar de toppen van de bomen en voor je het weet zit je net zo hoog! Echt, dit is
heel erg gaaf! Als je weer naar beneden komt is er nog een grote speeltuin en je kunt natuurlijk
lekker wandelen door het bos.

19. De Drentse Koe in Ruinerwold
De Drentse Koe is een binnen- en buitenspeeltuin met een ‘boerderijthema’. Kinderen
kunnen hier zowel binnen als buiten spelen en het echte boerengevoel ervaren. Op het buitenterrein
vind je diverse speeltoestellen, springkussens, skelters, traptrekkers, een kabelbaan, een grote
zand/waterbak en een dierenweide met ezels, konijnen, kippen en geiten. Er kan ook gespeeld
worden in de verwarmde speelschuur. Kortom, hier is van alles te doen, ook wanneer het weer niet
helemaal meewerkt. Tot slot is er ook een restaurant met belegde broodjes, frites, tosti’s en nog
veel meer.

20. Vlinderparadijs Papiliorama
Een tuin met de meest bijzondere vlinders. Misschien landen ze wel op je hand. Ik vind
vlinders altijd wonderlijke en breekbare dieren. Ze hebben iets magisch. Hier vind je vlinders uit alle
delen van de wereld. Geniet van een beetje magie in dit vlinderparadijs!

21. Kabouterland in Exloo
Dolend door een geheimzinnig konijnenhol kun je kabouters van dichtbij bespieden. Maak
een spannende tocht door de trollengrot, loop via een overdekt wandelpad langs bijzondere planten
en leuke kleine exotische dieren, naar de raadselachtige kasteelruïne. Ik ben gek op dit soort
kneuterige uitjes. Milan wordt er denk ik wat te oud voor nu, maar voor Floris zou dit een heel leuk
uitje zijn. Ook is er een te gek kabouterwinkeltje, superleuk!

22. Gevangenismuseum in Veenhuizen
Dit is een uitje waar Milan heel blij van wordt. Het Gevangenismuseum in Veenhuizen.
Binnenkijken in een echte gevangenis en rondrijden in de boevenbus die destijds de gevangenen
vervoerde tussen hun “woon- en werkgesticht”. In de zomer worden leuke activiteiten
georganiseerd. Neem snel een kijkje op de website.

23. Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden
Met het woord museum krijg je kinderen misschien niet altijd even enthousiast, maar als
je speelgoedmuseum zegt komt het vast goed. Van antieke poppen tot LEGO. Dit museum laat zien
waar vroeger mee gespeeld werd. Een reis door de tijd dus. Gelukkig blijft het niet alleen bij kijken,
want de kinderen kunnen in de antieke draaimolen en spelen op de buitenspeelplaats. Hier kunnen
kinderen fietsen op bijzondere, oude fietsen, spelen met diabolo’s, tollen en nog veel meer. Ook is
er een knutselzolder en een treinpark om te spelen.

24. De Onlanderij in Eelderwolde (speelnatuur)
De Onlanderij is een natuurlijke speelplek. Wij hebben er laatst ook één ontdekt (deze
vind je later in deze lijst) en kinderen vinden dit soort speelplekken fantastisch. Kinderen kunnen op
De Onlanderij klimmen en klauteren over boomstammen, spelen bij de natuurlijke watertafel en
gangen graven in de zandbak etc.. Genoeg te doen, maar De Onlanderij is ook nog volop in
ontwikkeling en er zijn natuurlijk nog wel wat beperkingen. Zeker een uitje om te onthouden en wil
je weten wat nu de mogelijkheden zijn? Ga dan naar de website of Facebook voor het laatste
nieuws.

25. Museumdorp Orvelte
Orvelte wordt hét oerdorp van Drenthe genoemd. Dat is ook niet zo gek, want hier lijkt
het alsof de tijd heeft stilgestaan. Orvelte is een monumentendorp en heeft de status
'beschermd dorpsgezicht'. Het hele dorp is eigenlijk één grote bezienswaardigheid. Check ook even
de folder met nog meer te gekke tips.

26. Kamp Westerbork
Midden in Drenthe ligt een plek met een geschiedenis. Hier worden de levens van meer
dan honderdduizend Nederlandse Joden, Sinti en Roma in herinnering gehouden. En dat is
heel indrukwekkend. Een deel van onze geschiedenis welke niet mag worden vergeten. Wij zijn
eerder met Milan naar een voormalig concentratiekamp geweest en dat maakte diepe indruk. Dat is
met Kamp Westerbork niet anders. Alles wat ik nu nog zou schrijven over Kamp Westerbork te
min zijn. Bezoek daarom de website en plan je bezoek.

28. Sprookjeshof Zuidlaren
Ken je ze nog, de sprookjes en speeltoestellen van toen? In Speelpark Sprookjeshof in
Zuidlaren zorgen jeugdherinneringen voor nieuwe jeugdherinneringen. Regen of zon: de
kinderen mogen de hele dag spelen, klauteren en genieten in het sprookjesbos, de speeltuin, het
Indoor Speelparadijs en de kinderboerderij.

29. Openluchtmuseum Ellert en Brammert
Openluchtmuseum Ellert en Brammert dankt zijn naam aan de Duitse legende over
twee reuzen: de vader en zoon Ellert en Brammert. De legende kun je op de website lezen,
maar Ellert en Brammert is niet alleen een legende. Het is een openluchtmuseum en laat het wonen
en leven van inwoners van Drenthe in het verleden op diverse manieren zien. Het museum kent 26
objecten, maar de plaggenhut neemt hier de meest centrale plek in. Een leuk uitje waar je op een
leuke manier leert over de geschiedenis.

30. Attractiepark Drouwenerzand (iets duurder incl. eten en

drinken)
Oké, dit uitje is misschien wat duurder dan de grens die ik normaal gesproken hanteer, maar bij dit
uitje zit eten en drinken bij de entreeprijs inbegrepen en dat maakt het uitje toch weer een stuk
voordeliger! Drouwenerzand is een te gek attractiepark met attracties voor jong en oud. Hier
beleef je gegarandeerd een te gekke dag!

Provincie Flevoland
31. Yakult fabriek in Almere
Tja, ik weet niet zo heel goed wat ik hiervan moest vinden, maar deze is zo bijzonder dat hij wel in
het rijtje thuis hoorde. Drinken jullie thuis weleens Yakult of heb je een kind dat heel erg tof vindt
om eens in een fabriek te kijken? Dan kun je een rondleiding krijgen in de fabriek van Yakult. Je
wordt uitgebreid rondgeleid langs verschillende onderdelen van het productieproces. Je moet je wel
van tevoren even aanmelden via deze link.

32. Stichting AAP in Almere
We kennen Stichting AAP allemaal van het goede werk dat ze doen. Zo halen ze apen uit
benarde situaties uit verschillende landen. Stichting AAP vertelt graag over het goede werk dat zij
doen en geven op vrijdag, zaterdag en zondag gratis rondleidingen. Deze duren 1 á 2 uur en zijn
gratis. De minimum leeftijd hiervoor is 12 jaar, dus dit is een leuk, leerzaam en gratis uitje om te
doen met oudere kinderen. Vergeet je niet aan te melden voor een rondleiding, dit doe je op de
website.

33. Speelbos Zuiderzee in Almere
Het speelbos bestaat uit vier speelplekken. Op de waterspeelplek kun je kliederen met
water. Er zijn eilandjes, een trekpontje en een half gezonken schip. Op de zandspeelplek
klauter je over een half verzonken huisje. En zie je de vis die nog net met zijn kop boven het zand
uitkomt? Dit is de natuuronderzoekplek, hier kun je bij de poel naar dieren speuren. Uitgespeeld?
Dan is het lekker uitrusten en wat eten op de picknickplek.

34. Restaurant het Grote Kabouterbos in Dronten
Bij Het Grote Kabouterbos kan je binnenkijken in de wereld van de kabouters! Ga lekker
spelen in de echte kabouterhuisjes, spring op de trampolines, rijd rond op de skelters, speel in de
zandbak of geniet van waterpret! Is het buiten niet zulk lekker weer? Neem dan een duik in de
supergrote ballenbak, speel op de spelcomputer of gluur naar binnen bij de kabouterdorpjes. In het
bos is een leuke wandelroute waar je nog meer leert over het leven van de kabouters. Als je heel
goed oplet, zie je de kabouters misschien zelf wel! Ze hebben zich door het hele bos verstopt… Klik
hier voor de website.

35. Het Belevenissenbos in Lelystad
Ook dit uitje kenden we niet, maar daar gaat denk ik snel verandering in komen! In
Lelystad vind je 40 hectare ‘natuurlijk spelen’ met talloze speelplekken. Wat dacht je van

tokkelbanen, rouwschommels en nog veel meer?! De website ziet er heel erg leuk uit, dus klik snel
hier voor meer informatie! Er is water en er kunnen kinderfeestjes worden gegeven. Er is
ontzettend veel te doen en vooral erg leuk voor kinderen vanaf 6 jaar.

36. Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland in
Lelystad
Op een schitterende locatie in Natuurpark Lelystad bevindt zich een klein dorpje genaamd
Swifterkamp. Het dorp, momenteel twee boerderijen, een jager- en verzamelaarshut en drie
bijgebouwen groot, ademt de sfeer uit van lang vervlogen tijden.
Met name in het voorjaar en de zomer wordt er op de nederzetting door de tijdelijke inwoners flink
gewerkt; er worden onder meer broden gebakken, sieraden en werktuigen gemaakt, er wordt hout
gesprokkeld, gesponnen, geweven, gekookt op open vuur etc. Uiteraard is er ook tijd om lekker bij
te komen bij een knapperend kampvuurtje. Dit is een bijzonder uitje.

37. Museum Schokland in Schokland
Museum Schokland is in 2018 helemaal vernieuwd waardoor er nu nog veel meer te doen
is voor kinderen. Het museum ligt op de Middelbuurt, dit is één van de Middelburgse terpen op het
voormalige eiland. Hier woonde de Schokkerbevolking. Ik heb nog nooit van hen gehoord en dat
triggerde mij, want wie waren de Schokkers? Kinderen kunnen aan de slag als een archeoloog of
bedenken als dijkwerker hoe het wassende water tegen te houden. Bijzonder is de interactieve
zandbak in het museum. De kleuren geven een hoogtekaart weer en veranderen als er bergen of
kuilen worden gemaakt. Kijk voor het volledige (zomer)programma en de kinderactiviteiten op de
website van Museum Schokland.

38. Hans en Grietje in Zeewolde
Hans en Grietje in Zeewolde is het leukste en meest magische pannenkoekenrestaurant en
speelpark in één. Bewegende vloeren, betoverde plafonds en “zwevende” tafels; jij zet alles zelf in
beweging! Ga met één van de indoor- glijbanen naar de grote speelkelder of kies uit de kleinere
speelruimtes die in het restaurant te vinden zijn. Liever buiten spelen? Dat kan natuurlijk ook! Er
zijn diverse trampolines en springkussens, van klein tot ENORM groot! Het Schommelplein zorgt
voor uren schommelplezier, waarna je even rustig kunt bijkomen in de Hooiberg. Speel het sprookje
van Hans & Grietje zelf na in het “echte” snoephuisje, race rond op het Skeltercircuit met
tankstation, ophaalbrug en échte wasstraat, of waan je de koning(in) van Hans & Grietje in de Grote
Snoeptoren! Milan had het hier laatst al over en als ik de website bekijk, word ik ook heel
enthousiast. Hier gaan we binnenkort zeker heen!

39. Netl in Kraggenburg
Duik De Wildste Tuin van Netl in en omring je door de frisse vrijheid van dit eindeloze
park. Het uit de kluiten gewassen landschap is een wirwar van strandjes, bamboejungle,
olifantenpaadjes en eilanden waar je ontspant en op avontuur gaat. Kortom, Netl is een heel gaaf
natuurgebied waar je op een zomerse dag de hele dag kunt genieten. De kinderen vermaken zich
wel!

40. Museum het Oude Raadhuis in Urk
Urk kennen we allemaal wel, al is het alleen al vanwege de bijzondere klederdracht. Urk was
vroeger een eiland, maar inmiddels niet meer. Toch heeft Urk een heel rijke geschiedenis. De zee
gaf de inwoners van Urk hun brood, maar de zee bezorgde hen ook heel veel leed omdat veel van
de vissers omkwamen op zee. In Museum het Oude Raadhuis leer je alles over de geschiedenis van
dit veelbesproken dorp. Een aanrader met oudere kinderen!

41. Kinderboerderij/speeltuin Emmelerbos in Emmeloord
Een heerlijk ruim opgezette kinderboerderij en speeltuin in een prachtige omgeving. En niet
zomaar één, want hier werken 24 mensen met een verstandelijke beperking. Eind juni is de
boerderij weer open gegaan onder bepaalde voorwaarden. Neem daarom even een kijkje op de
website zodat je weet wat deze inhouden.

Provincie Overijssel
42. Koe safari in Ommen
Grote kans dat je nog nooit hebt gehoord van een koe safari, maar in Overijssel kan het!
Boerin Simone heeft een te gekke vintage tractor met daarachter een huifkar. Hiermee ga je
door het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Hier leven en grazen haar koeien; Brandrode Vechtdal
runderen. De koe safari is door de leden van de ANWB uitgeroepen tot Meest Innovatieve Uitje van
Nederland. En wil je er lekker eten op het terras? Ook dat kan!

43. Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote
Op de grens van de Kop van Overijssel en Drenthe ligt een heel ongewoon dierenpark:
Taman Indonesia. De naam zegt het al: tuin of park van Indonesië. Wie door deze tuin
dwaalt, maakt dichtbij in eigen land een mini-reis door de rijke culturele wereld van
Indonesië en kan zich te goed doen aan de prachtige flora en fauna van dit verre land. Bezoekers
genieten vooral ook van de authentieke en creatieve manier waarop het park is aangelegd om de
juiste sfeer te creëren.
Nieuw dit jaar is het kinderpaspoort. Met dit paspoort kunnen de kinderen op avontuur door
Indonesië. Welke eilanden ontdek je? Welke Indonesische hapjes ga je eten? Welke dieren ga je
ontmoeten? Met het paspoort reis je langs de grootste eilanden van Indonesië.

44. Kinderboerderij Dondertman in Holten
Wat vind je hier niet? Kinderboerderij Donderman heeft niet alleen dieren (er zijn zelfs
alpaca's!), maar je kunt er ook spelen in de speelkelder en de speeltuin, een ritje maken op een
ezel of pony, maar er is bijvoorbeeld ook een maïsdoolhof. Lekker buiten zijn en genieten, dat gaat
hier wel lukken!

45. Natuurmuseum Holterberg in Holten
Ieder jaar bezoeken 10.000 kinderen Natuurmuseum Holterberg. Dit museum staat bekend
om haar diorama’s. Dit maakt het museum extra bijzonder omdat je de dieren nu van heel
dichtbij kunt zien. Zelfs een levensechte wolf! Verder vind je in het museum een spannende gang
waar je kunt zien wat zich onder de grond allemaal afspeelt. Kinderen kunnen er ook een speurtocht
doen die kriskras door het museum gaat. Ga naar de website van: Natuurmuseum Holterberg

46. Familiepretpark De Waarbeek in Hengelo
Ik had nog nooit gehoord van Familiepretpark De Waarbeek, maar toen ik op de website
keek zag ik dat deze niet kan ontbreken in het lijstje! Superleuke attracties voor jong en oud
en voor ieder wat wilt. In totaal zijn er 45 attracties! Hier kunnen de kinderen echt heel wat uurtjes
doorbrengen. Klik hier voor de website van De Waarbeek.

47. De Ulebelt in Deventer
Ook dit uitje scoorde dit jaar goud als leukste uitje van Overijssel. De Ulebelt is een
duurzame en educatieve kinderboerderij waar van alles en nog wat te doen is. Daarnaast is er een
konijnenopvang, zijn er thematuinen en natuurspeeltuinen. Tijdens dit uitje kunnen kinderen dus de
hele dag buiten spelen en ravotten terwijl jullie lekker op een terrasje zitten. Ook is er een
boerderijwinkel waar je verschillende producten kunt kopen. Wat deze boerderij zo uniek maakt is
de manier waarop ze omgaan met duurzaamheid. Aanrader dus!

48. De Fliere uiter in Raalte
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Een mega speeltuin, gratis parkeren, gratis ponyrijden en nog veel meer leuks. Het is niet
geheel zonder reden dat De Flierefluiter door Land van ANWB is gekozen tot het leukste uitje van
Overijssel van 2020. Er is een binnen- en buitenspeeltuin, een waterspeeltuin en een
kinderboerderij. Genoeg te beleven dus. Een entreekaartje is all-in dus je hebt toegang tot al het
leuks!

Provincie Gelderland
49. Pannenkoekenrestaurant de Brugkabouter in Eerbeek
De brugkabouter is niet zomaar een pannenkoekenrestaurant, maar is ook een
speelparadijs voor kinderen! Er is namelijk een binnen- en een buitenspeeltuin en binnen
kunnen kinderen spelen met ruim 300 grote bouwstenen waarmee ze zelfs hutten kunnen bouwen.

50. Kof eboerderij Groot-Nibbelink in Varsseveld
Deze tip kreeg ik van mijn oude buurvrouw (bedankt Marie!). Zij heeft drie jongens en ze
vermaken zich hier altijd prima. Ik ben blij met deze tip, want zonder haar had ik deze nooit
ontdekt. De geschiedenis van de boerderij gaat terug tot in het jaar 1279. Het is nu geen actief
boerenbedrijf meer maar is het in gebruik als pleisterplaats met speeltuin. Een rustpunt tijdens
een fiets- of wandeltocht. Maar de kinderen kunnen er ook rustig spelen in onze speelweide.
Daarnaast heeft deze boerderij een maïsdoolhof, leuk!

51. Belevenisboerdeij Harms Hoeve in Malden
Ik ben gek op boerderijen en ontdekte vorig jaar het begrip 'belevenisboerderij'. Een
belevenisboerderij is met recht een belevenis en boerderij Harms Hoeve is er ook zo één. Je kunt
er niet alleen naar dieren kijken, je kunt er spelen, eten en drinken en er is een boerderijwinkel.
Laat je kinderen kennis maken met het boerderijleven en geniet van een ochtend of middag op de
boerderij.

52. Maïsdoolhof – speelboerderij Malden
Een hele dag buiten spelen en een spannend avontuur in het doolhof; dat is maïsdoolhofspeelboerderij Malden. Kinderen kunnen in stro spelen, over de skelterbaan, laddergolfen (weet
iemand wat dat is?!) en nog veel meer! Kijk snel op de website voor meer informatie.

53. Erve Brooks in Gelselaar
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Erve Brooks is ook een tip die ik binnen kreeg. Ook dit is een pannenkoekenrestaurant,
maar een bijzondere. Er worden namelijk veel activiteiten georganiseerd. Zo is er een
blotevoetenpad, een avonturenpad, je kunt er boogschieten, spelen in de hooiberg,
klootschieten, spelen in een levensgroot tafelvoetbal en nog veel meer! Zo leuk dat deze ook niet
mocht ontbreken in deze lijst.

54. Tuinen van Appeltern
Zo’n twee jaar geleden werden we gevraagd om een bezoekje te brengen aan de tuinen
van Appeltern. We waren benieuwd, maar vroegen ons af of dit wel een leuk uitje was voor
Milan. Nou, dat was het wel! De tuinen zijn adembenemend mooi en er is een groot speeleiland
waar kinderen helemaal hun gang kunnen gaan. Ondertussen kijken ze hun ogen uit bij alle tuinen,
verborgen paadjes, de groentetuinen etc. Jullie doen ondertussen volop inspiratie op voor jullie tuin.
Je waant je echt even in een compleet andere wereld. Klik hier om naar de website te gaan.

55. Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem
Kinderen hebben vaak geen idee waar hun eten vandaan komt. Ja, brood komt bij de
bakker vandaan, maar hoe dat dan gemaakt wordt… In het Nederlands Bakekrijmuseum in
Hattem kunnen kinderen kennis maken met het ambacht van de bakker. Je ziet de bakkerij van
vroeger en de bakkerij van nu. Het contract is ontzettend groot. De bakkerij van het museum is 150
jaar oud dus je waant je even terug in de tijd. Ik vind dit soort uitjes echt heerlijk én de kinderen
steken er heel veel van op.
Let op: op zondag is het bakkerijmuseum gesloten.

56. Megapret in Lievelde
Als het ‘Megapret’ heet, moet het haast wel een succes zijn toch? Er is een binnen- en
buitenspeeltuin, een waterspeeltuin en er is midgetgolf. De binnenspeeltuin is zo’n 1500
m2 groot en de buitenspeeltuin maar liefst 20.000 m2. Dat moet wel goed komen toch? Terwijl de
kinderen spelen kunnen de ouders plaats nemen aan de bar of lekker in de zon liggen op de weide.
Ook kun je er prima eten waardoor jullie het perfecte dagje uit beleven.

57. Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur
(gemeente Barneveld)
Terschuur is een dorp in de gemeente Barneveld (provincie Gelderland) en hier vind je het Oude
Ambachten & Speelgoed Museum. Kinderen gaan terug in de tijd waar nog geen Wifi bestond en
waar ze kennis maken met de echt oude ambachten. Zo kunnen ze zien wat leerlooien is en kunnen
ze kijken bij een scharensliep. Ook kunnen ze plaats nemen in een oude schoolklas. Dat ziet er wel
heel anders uit dan nu!
Onze kinderen zijn gewend een hoop speelgoed te hebben en uit bijna al het speelgoed komt geluid.
Tegenwoordig zijn kinderen redelijk verwend en het is daarom des te leuker om te laten zien met
welk speelgoed opa en oma vroeger speelden. Er is enorm veel oud speelgoed te zien, maar de
kinderen kunnen zelf ook oud-Hollandse spelletjes spelen. Verder worden er vaak demonstraties
gegeven en ga je echt even terug in de tijd. Ik vind dat zelf altijd enorm knus dus ik ben gek op dit
soort uitjes. Dit is een uitje dat het hele jaar door leuk is, ook wanneer het koud is. Kun je daarna
lekker warme chocolademelk drinken 😉

58. Speelboerderij Binky in Apeldoorn
Dit park is geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar. In de speeltuin kan natuurlijk lekker
worden gespeeld, maar je kunt er ook waterfietsen met je kind(eren) en een potje minigolf spelen.
Verder zijn er dieren die gevoerd kunnen worden, er rijdt een echt Binky Bus, er is een verkeerstuin
en mascotte Binky geeft regelmatig een showtje. Website: Speelboerderij Binky

59. De Spelerij in Dieren
Geen gewone speeltuin, maar een doe- samenwerk- en verwondertuin waar je kind(eren)
samen met anderen de meest fantasievolle bedient en in beweging brengt. Kinderen kunnen hier de
hele dag ravotten en zich uitleven.
Naast De Spelerij vind je ook De Uitvinderij. Hier kunnen kinderen hun eigen kunstwerk maken van
hout, metaal, plexiglas of piepschuim. Dit kan met echt gereedschap en machines. Er is begeleiding
aanwezig, maar je mag je kind natuurlijk ook helpen.

60. Dierense speeltuin in Dieren
Een speeltuin die leuk is voor álle kinderen, dat is de Dierense speeltuin in Dieren. Wist je dat
zij zelfs ambassadeur zijn van de De Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (NSGK)? Een
speeltuin, een voetenpad, een belevingspad en alles is dusdanig aangepast dat kinderen met een
rolstoel er ook kunnen spelen. Daarom met recht een eervolle vermelding in deze lijst.

61. Kasteel Doorwerth in Doorwerth
Zelf ben ik gek op kastelen en als er één in de buurt is als we ergens op vakantie zijn, wil ik
deze graag bezoeken. Kasteel Doorwerth is het enige kasteel in deze lijst en zeker de moeite
waard. Het is een Middeleeuws kasteel en het laat zien hoe er vroeger op een landgoed werd
geleefd. Voor kinderen is er een leuke, educatieve speurtocht door het kasteel. De kasteelwinkel
verkoopt lekkere streekproducten, boeken, kaarten, souvenirs, etc. Ook is er een kasteelcafé waar
je wat kunt eten en drinken.

62. Vrijheidsmuseum in Groesbeek
Ik probeer in iedere lijst een museum te noemen dat vertelt over de Tweede Wereldoorlog en
de bevrijding. Ik vind het belangrijk dat onze jongens daarover leren. Al is het alleen maar de les
dat dit nooit meer mag gebeuren. Het Vrijheidsmuseum ligt op een bijzondere plek vlakbij
Duitsland. Er is een vaste en een tijdelijke expositie die je meevoert naar de Tweede Wereldoorlog.
Heel indrukwekkend en leerzaam voor kinderen.

63. Watermuseum in Arnhem
Wist je dat wij voor een heel groot deel uit water bestaan? Ons bloed bestaat voor 83%
uit water en onze botten voor 25% uit water bestaan? We zouden niet eens bestaan
zonder water. Daarom is het zo belangrijk onze kinderen alles te leren over water, maar wel op een
leuke manier. Het Watermuseum zit op een mooie en bijzondere plek. De entree van het museum
is zelfs al in 1404 gebouwd! Er is hier een hoop te beleven voor kinderen én, ook niet geheel
onbelangrijk, ze leren dat schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Ook kun je voor €1,50 naar de
shampoofabriek en kun je voor datzelfde bedrag een waterspuwer maken.

64. Kasteel Cannenburch in Vaassen
Kasteel Cannenburch is een 16e eeuws kasteel in Vaassen en ik kan mij nog
herinneren dat ik hier ooit met mijn ouders ben geweest. We kochten toen zelfs nog een
steen in het winkeltje welke nog heel lang op mijn vensterbank in mijn slaapkamer heeft
gestaan. Het was het eerste kasteel dat ik ooit bezocht en ik weet nog dat ik het prachtig vond. Het
van oorsprong middeleeuwse kasteel Cannenburch ligt in een prachtig oud parkbos met weilanden
en vijvers. Het kasteel kan worden bezocht, in de omgeving kan worden gewandeld en gefietst.

Provincie Utrecht
65. Speeltuin Blik & Burgers in Zeist
Speeltuin Blik & Burgers kreeg ik als tip en vond ik via Instagram. Er is een speeltuin,
heel veel zand en de ouders kunnen lekker eten en borrelen terwijl de kinderen zich
prima vermaken. Een hippe plek waar de kids het net zo naar hun zin hebben als de ouders. Wat wil
je nog meer?

66. Boerderij De Boer-inn in Kamerik
Ik ken deze boerderij nog van een personeelsuitje van mijn toenmalige stageplek. Ik was
toen een jaar of 18 dus kun je nagaan hoe lang dat al geleden is 😉 . In ieder geval
gingen wij in het kader van teambuilding een middag poldersporten. Wat hebben we gelachen! Ik
kiepte zelfs nog op met een kano. De Boer-inn bestaat dus nog steeds en je kunt er ook nog steeds
poldersporten, maar dat is niet het enige. Er zijn inmiddels heel veel activiteiten die je kunt doen.
Een van die activiteiten is klompengolf, superleuk om te doen met het gezin! Bekijk in ieder geval
ook even de website voor het complete aanbod.

67. Slot Zuylen
Ik ben gek op kastelen en vind ze allemaal even mooi. Slot Zuylen is een van de oudste
kastelen aan de Vecht, net buiten de stad Utrecht. Het slot heeft een rijke
familiegeschiedenis met invloedrijke bewoners waarin sterke vrouwen, zoals schrijfster Belle van
Zuylen, een prominente rol spelen. Een leuke dag én een geschiedenisles!

68. De Paardenkamp Soest
Hier zijn wij nog niet geweest, maar we willen er wel graag naartoe. Niet alleen voor De
Paardenkamp, maar ook voor de omgeving, want het is daar zo mooi! De Paardenkamp is een
paardenboerderij die je gratis kunt bezoeken. Je kunt er een rondleiding volgen, een speurtocht
doen en nog veel meer. En, als je er bent geweest kun je gratis materiaal downloaden voor een
spreekbeurt! Meteen goed voorbereid het nieuwe schooljaar in! Klik hier voor de website.

69. Pyramide van Austerlitz Utrechtse Heuvelrug
Op de Utrechtse Heuvelrug vind je midden in het bos de Pyramide van Austerlitz. Deze is
in 1804 gebouwd als eerbetoon aan Napoleon Bonaparte. Je kunt hem gratis zien, lekker door het
bos wandelen én gratis in de speeltuin spelen. Als de je pyramide op wilt klimmen moet je wel wat
betalen. In de speeltuin zijn ook grote attracties te vinden waaronder een zweefmolen, botsauto’s,
een trein etc. Hier kun je muntjes voor kopen dus ook dit kun je zo duur maken als je zelf wilt.

70. Lage Vuursche
Wij houden van het dorp Lage Vuursche! Het is er zo ontzettend gezellig! Het ligt in een
supermooie omgeving in de gemeente Baarn. Het is de uitvalsbasis voor veel fietsers en
wandelaars, want er is veel te doen. Een bezoek aan de boswinkel is echt een aanrader (ooit
geweldige laarzen voor Milan gekocht!) en je kunt er niet weggaan zonder er een pannenkoek te
hebben gegeten. Wie weet kom je prinses Beatrix er nog tegen, want die woont in het dorp in
Kasteel Drakensteyn! Ook ligt haar zoon Friso bij het kleine kerkje begraven. Het dorp heeft dus ook
een rijke historie. Hoewel het een leuke wandelplek is, ook met kinderen, is midgetgolfen er net zo
leuk. Dat kost echter wel geld.

71. Kasteel Loenersloot
Dit kasteel wordt het best bewaarde geheim van de Randstad genoemd. Het bestaat al
sinds 1250 en sinds 2012 wordt het opgesteld voor publiek. Je kunt er een rondleiding krijgen en
het prachtige park eromheen bezoeken. Het kasteel is echt prachtig en kinderen vinden het vaak
mega spannend om in zo’n echt kasteel rond te kijken. Ook niet geheel onbelangrijk, ze leren er ook
wat van! Let op, het kasteel is alleen tijdens rondleidingen (vrijdag en zaterdag) of op afspraak te
bezoeken. Kijk voor meer informatie eerst op de website.

72. Nijntje Museum in Utrecht
Voor de wat kleinere kindjes is het Nijntje Museum in Utrecht echt een must! Welk kind
houdt er namelijk niet van Nijntje? Je kunt er klimmen in het huis van Nijntje, naar de dierentuin
van het Nijntje Museum en vooral heel veel spelen en ontdekken. Wat leuk is om te weten is dat er
ieder weekend workshops worden gegeven in het kunstlokaal! Klik hier voor de website van het
Nijntje Museum.

73. Geitenboerderij Geertjes Hoeve in Utrecht
Ik houd echt van geitenboerderijen. Lekker kneuterig, super gezellig en de kinderen
kunnen zich er prima vermaken. Deze boerderij bevindt zich in Haarzuilens, in hetzelfde
dorp als Kasteel De Haar (ook een aanrader, wel iets minder low budget) en hier kunnen kinderen
kennis maken met de geiten en varkens. Verder is er een eigen kaasmakerij, boerderijwinkel en
lunchrestaurant. Kinderen kunnen er pony rijden, maar ook de geitjes wat voer of een flesje melk
geven. Website: Geitenboerderij Geertjes Hoeve

74. Verkeerstuin Amersfoort
Wat een leuk initiatief is dit zeg! Je vindt de verkeerstuin op het NS-terrein
‘Wagenwerkplaats’. Dit was vroeger een terrein van de Hollandse IJzeren Spoorweg-Maatschappij.
In 1904 aangelegd voor het herstellen van spoorwegmateriaal. Op het terrein staan nog een aantal
oude treinwagons en overige spoorwegmaterialen die je kunt bezichtigen. Sinds 2007 is de
‘Wagenwerkplaats’ een Rijksmonument. Kinderen kunnen zich heerlijk vermaken in de verkeerstuin
en bijvoorbeeld skelteren over het parcours.

75. Castellum Hoge Woerd in De Meern
Soms kom je uitjes tegen waarvan je je afvraagt hoe dat in hemelsnaam gratis kan zijn.
Dit is er zo één. Toen op de plek van Castellum Hoge Woerd een woonwijk werd gebouwd werden
er allerlei archeologische vondsten gedaan. Zo was te zien dat er op deze plek vroeger een Romeins
fort stond. Deze is nagebouwd en hier is nu iedere dag wel wat te doen. Hier kun je je iedere dag
verbazen over bijzondere archeologische vondsten, genieten van theater, lunchen of dineren in het
restaurant, helpen in de stallen, deelnemen aan natuuractiviteiten en op ontdekkingsreis gaan in de
stadstuin, in het fort of over de wallen.

76. Recreatiepark Het Rosarium in Doorn
Als je gaat zoeken op dit uitje zie je voornamelijk een restaurant, maar er is nog veel
meer leuks: in dit park ligt een midgetgolfbaan met maar liefst 18 holes, je kunt er jeu de boules
spelen en er zijn skelters en trampolines, die je tegen een kleine vergoeding kunt gebruiken. De
kleine speeltuin is zelfs gratis. Extra leuk is een tochtje met een trapkar. Deze is te huur. En heb je
trek gekregen van al het spelen? Dan kun je een hapje eten in het Parkhuys.

Provincie Noord-Brabant
77. Philips museum Eindhoven
Het Philips Museum vind je in de eerste gloeilampenfabriek van Philips in het centrum
van Eindhoven. De vaste tentoonstelling en wisselende grotere en kleinere exposities
nemen je mee op reis door het Philips-verhaal. Maar er is nog meer te doen, zo kunnen kinderen
van 4 tot en met 8 jaar een lampjesspeurtocht doen met een speciale UV lamp. Oudere kinderen
kunnen terecht in de Museum Kids Factory.

78. Speelpark de Splinter in Eindhoven
Speelpark de Splinter is hét openluchtspeelparadijs van Eindhoven en omgeving.
Kinderen tot 12 jaar krijgen hier de ruimte om veilig en heerlijk te spelen. Letterlijk,
want het speelpark in het Henri Dunantpark in Woensel-Noord is wel zeven voetbalvelden
groot! Er zijn veel speeltoestellen, een bouwhoek, een peuterhoek en twee peuterzwembaden. Ook
is er een kinderboerderij, een pirateneiland en een fort. En op de grote picknickweide is het heerlijk
relaxen voor kinderen en begeleiders. Wat wil je nog meer?!

79. Ontdekstation013 in Tilburg
Hebben jullie een kleine onderzoeker/wetenschapper in huis? Dan is
Ontdektstation013 hét uitje, want hier kunnen ze hun talenten ontdekken op het
gebied van wetenschap en techniek. De setting is ook nog eens heel erg tof, want dit uitje vind je in
een oude fabriekshal in de spoorzone van Eindhoven. Bekijk de website voor de agenda, want er
worden toffe dingen georganiseerd!

80. Prehistorisch Dorp Eindhoven
Wij zijn hier toen ik zwanger was van Floris geweest; het Prehistorisch Drop in
Eindhoven. We hadden er van tevoren niet zoveel van verwacht, maar wat was dit een
gaaf uitje! Ik ga er niet teveel over vertellen, want ik heb toen een uitgebreide review geschreven
met veel foto’s. Maar hij kon natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje.

81. BillyBird park in Volkel
Bij BillyBird park staat alles geheel in het teken van plezier maken! Zo is er het te
gekke AquaFunPark, wanen kinderen zich echte piraten in binnenspeeltuin Zeeroversland
en kun je op zoek naar goud in natuurspeeltuin de Oervallei. Kortom, een super uitje voor echte
avonturiers die houden van spelen en plezier maken!

82. Dierenpark Zie-Zoo in Volkel
Dierenpark Zie-Zoo in Volkel is niet zomaar een dierenpark. Het is namelijk het eerste
zorg dierenpark van Nederland, low budget en ze zijn gespecialiseerd in bijzondere dieren.
Daarnaast is Zie-Zoo uitgeroepen tot het beste uitje van 2017 dus dan kan deze natuurlijk niet
ontbreken in dit rijtje. Het park is opgedeeld in continenten zoals Afrika, Azië, Europa etc. Er zijn in
totaal 7 werelden te vinden. Echt de moeite waard! Klik hier voor de website.

83. Historische vaartocht Binnendieze Den Bosch
Varen onder de binnenstad van Den Bosch en zien hoe alles is gebouwd. De
schippergids vertelt over het ontstaan van de binnendieze en de restauratie van de muren,
overkluizingen en togen. Na het passeren van de Kruisbroedershekel vaar je buiten de vestingstad
en bent je op de Singelgracht. Vervolgens vaar je door De Groote Hekel en vervolg je de tocht
binnen de vestingmuren. Deze vaartocht duurt ongeveer 50 minuten. Lijkt mij waanzinnig
interessant! Daarna ga je lekker de binnenstad in! Klik hier voor de website.

84. Bevrijdende vleugels in Best
Ga terug naar de tijd van de bevrijding: Ronkende motoren van gevechtsvliegtuigen,
heldhaftige piloten en Amerikaanse parachutisten. Bevrijdende Vleugels vertelt het heftige verhaal
van – onder meer – de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Bevrijdende Vleugels ligt op het terrein in het gebied waar op 17 september 1944 luchtlandingen
plaatsvonden tijdens de Operatie Market Garden. Deze operatie luidde de bevrijding van ZuidNederland in. Een mooi, leerzaam uitje die met een gids nog leuker is. Wij kregen gids Bernhard die
heel erg goed is in het rondleiden van kinderen. Milan vond het fantastisch! Klik hier voor de
website.
Extra tip: ga lekker eten of een taartje eten bij ’t Boshuys in Best. Dit ligt op hetzelfde terrein
als Bevrijdende Vleugels en voor kinderen is er een waanzinnige speeltuin.

85. Attractiepark DippieDoe in Best
Als je een uitje zoekt dat weersonafhankelijk is, dan zit je bij DippieDoe helemaal goed!
Het park is opgedeeld in twee gedeeltes: de binnenhaven en de buitenhaven. Zo is er een achtbaan,
maar ook een ballenbak een softplay hoek en nog veel en veel meer. Je kunt zo lang je wat
onbeperkt gebruik maken van alle attracties.

86. Speeltuin ’t Appeltje Bergen op Zoom
Kinderen hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn en jullie dan ook niet. Speeltuin ’t
Appeltje is een tip van mijn collega toen ik vertelde over dit artikel en schijnt heel erg leuk te zijn.
Kinderen kunnen lekker de hele middag ravotten terwijl jullie genieten op een terrasje. ’t Appeltje
heeft ook een eigen hertenkamp!

87. Duinoord in Helvoirt
Voor Duinoord in Helvoirt betaal je een all inclusive prijs en je hebt de hele dag
plezier. Voor één prijs kun je de hele dag onbeperkt eten, drinken en heb je toegang tot alle
traktaties. Dat scheelt heel veel gedoe met boterhammen smeren, flesjes drinken meenemen etc.
Er is een klimbos, een heel grote speeltuin, een midgetgolfbaan (altijd goed) en een tubingbaan.

88. Pukkemuk in Dongen
Pukkemuk in Dongen is een recreatiepark waar van alles te beleven is. Er is een
dierenpark, een boerensprookjesbos, een binnen- en buitenspeeltuin, een camping, je
kunt er lekker eten, een tochtje maken met de huifkar, midgetgolfen etc. Kortom, de kinderen gaan
hier de hele dag los en zijn lekker buiten aan het ravotten. Klinkt goed toch?

89. De Steenuil in Oirschot
Een doe-speel-boederij, zo omschrijft De Steenuil in Oirschot zich. Kinderen kunnen hier
zowel binnen als buiten spelen met skelters, in het hooi, trampolines, andere speeltoestellen etc.
Daarnaast is er nog een echte boerderij met dieren die je mag voeren en aaien. Er is zo ontzettend
veel te doen en na afloop kun je er wat eten en drinken.

90. Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg
De Oliemeulen zegt het vreemdste dierenpark van Nederland te zijn. Dat vind ik dus al
te gek haha. 30 jaar geleden begon De Oliemeulen als reptielenhuis, maar inmiddels is
het een volwaardig dierenpark met meer dan 150 verschillende diersoorten. Er zijn zelfs krokodillen!
Bekijk het filmpje hierboven voor een impressie.

91. Het aardbeienterras in Rijsbergen
Zoek je een echt zomers uitje? Dan is het aardbeienterras in Rijsbergen hét uitje! Je
kunt er niet alleen op verschillende manieren aardbeien eten (in of op diverse gebakjes
bijvoorbeeld), maar je kunt er ook een kijkje nemen op de kwekerij, zelf aardbeien plukken en er is
natuurlijk een grote speeltuin waar de kinderen kunnen spelen terwijl jij geniet van die heerlijke
aardbeien. Het ultieme zomeruitje dus!

92. Blind Walls Galery in Breda
Dit uitje is anders dan alle andere uitjes in deze lijst. Dit is een museum op straat.
Dwars door Breda vind je meer dan 80 muurschilderingen die de verhalen vertellen over de stad.
Deze muurschilderingen zijn gemaakt door internationale kunstenaars en zijn zo de moeite waard.
Via een rondleiding, de website of de app kun je alle schilderingen ontdekken. Eigenlijk net een
grote speurtocht en te gek om foto’s bij te maken.

93. De Brandevoortse Hoeve met maïsdoolhof
Dit is dé plek voor de lekkerste eigen geteelde asperges, aardbeien, diverse andere
groenten & fruit en streekproducten, maar daar blijft het niet bij. Er is namelijk een groot terras en
de kinderen kunnen bij slecht weer heerlijk spelen in de speelschuur, bij mooi weer kunnen zij
spelen op de kinderspeelweide én ze kunnen de weg zoeken in het maïsdoolhof! Voor €5,- krijg je
toegang tot het doolhof, limonade, een speurpuzzel voor in het doolhof, een ijsje en een leuke
verrassing! Volwassenen (vanaf 12 jaar) mogen gratis als begeleiding mee. Hierbij is niets
inbegrepen. Het maïsdoolhof is leuk voor kinderen van 4 tot ongeveer 10 jaar. De puzzels zijn op
deze leeftijdscategorie gericht. Klik hier voor de website.

Provincie Limburg
94. Kasteeltuinen van Arcen
Toen wij vorig jaar in Limburg op vakantie waren brachten we een bezoek aan de
kasteeltuinen van Arcen. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik aanvankelijk dacht dat
het een redelijk saai uitje zou zijn voor Milan, maar het was verrassend leuk! Het
kasteel is te gek, de tuinen prachtig en er is genoeg te zien en te doen. Een heerlijk uitje met het
hele gezin.

95. Sprookjesbos Valkenburg
Een leuk uitje met de kinderen? Ontdek het Sprookjesbos in Valkenburg met de
speeltuinen, authentieke sprookjes, attracties en mergelgroeve. Klimmen, draaien,
vliegen, glijden of gewoon met zand spelen? Zwieren en zwaaien in de draaimolen of
hopper-de-hop over de balanceerdraak…
Maak kennis met de vele bosbewoners! Van Doornroosje en Sneeuwwitje tot Klein Duimpje
en de Bremer Stadsmuzikanten.

96. Mergelrijk Valkenburg
MergelRijk is een bijzondere, eeuwenoude mergelgroeve (grot). Je ziet er prachtige
mergelbeelden en zandsculpturen, levensgroot en in miniatuur. Je komt er te weten hoe de grotten
in Limburg zijn ontstaan, waarvoor ze werden gebruikt en wat er allemaal met mergel wordt
gedaan. Je kunt er kijken naar fantastische films, o.a. gemaakt door de van de Efteling en TV
bekende zand/mergel Tovenaar Gert van der Vijver. Klik hier voor meer informatie.

97. Speeltuin Roeffen Mart Grubbenvorst
Dit uitje werd getipt door de ANWB en is een grote speeltuin met ruim 50
speeltoestellen, grenzend aan een groot bosgebied. Alles is er gratis, zelfs het gebruik van
de toiletten. Handig met kinderen! Dit is hét voorbeeld van een mooi initiatief om spelen voor alle
kinderen toegankelijk te maken.

98. Drielandenpunt Vaals
Het spreekt voor veel kinderen tot de verbeelding; het drielandenpunt. Hier komen drie
landen bij elkaar en er is van alles te doen. De speeltuin en de monumentale stenen zijn voor
iedereen gratis toegankelijk en voor het labyrint moet je betalen. Klik hier voor de website.

99. Theepottenmuseum Swartbroek
Je denkt er misschien niet meteen aan, maar als je iets bijzonders wilt zien en doen kun je een
kijkje nemen bij het Theepottenmuseum in Swartbroek. Hier vind je meer dan 2000 bijzondere
theepotten, leuk voor kinderen, want die zien nauwelijks nog echte theepotten. Leuk om te weten;
in 2014 is het museum uitgeroepen tot het leukste uitje van Nederland! Klik hier voor de website
van het Theepottenmuseum.

100. Avonturenbos Brunssummerheide
De Brunssummerheide is een prachtig uitgestrekt natuurgebied waar voor het hele gezin
van alles te beleven is. Het avonturenbos lijkt wel een kinderdroom die is uitgekomen. Met een
ravotplek voor de kleintjes, een bouw-je-eigen-hut bos, een ontdekpoel en een
dierenboombeeldenroute. Vele leuke natuurlijke speelplekken. Verscholen naast de Ravotplek liggen
de bijenstal en een veldje waar veel kleine dieren komen kijken.

101. Kasteelpark Born in Born
Kasteelpark Born is een middelgroot dierenpark dat ligt in de tuinen van voormalig Kasteel
Born. Er zijn vele verschillende soorten dieren gehuisvest, onder andere inheemse dieren
als herten, schapen en geiten, maar ook uitheemse diersoorten als nandoes, alpaca’s,
stekelvarkens, roofdieren en apen. Het is er heerlijk rustig, je kunt er lekker wandelen, maar er is
een grote speeltuin voor de kinderen. Voor ieder wat wils dus. En ja, je kunt nog stukjes van het
kasteel zien. Dit uitje scoorde dit jaar ook goud bij het Land van ANWB.

102. Kasteel Hoensbroek in Hoensbroek
Ik heb iets met kastelen. Ik vind ze fantastisch en kan er uren rondstruinen. Kasteel
Hoensbroek is zeven eeuwen bewoond geweest door een bont gezelschap. Er zijn meer dan 40
ruimtes. Van een prachtige balzaal tot een geheime kamer en zelfs de kelder. Ook kun je de
Middeleeuwse toren beklimmen. Dit kasteel is één van de mooiste kastelen van Nederland en één
van de best bewaarde van Europa. Ook met regen is het leuk dit kasteel te bezoeken.

103. Missiemuseum in Steyl
In het kloosterdorp Steyl vind je het Missiemuseum. Hier vind je maar liefst 1500
opgezette dieren en een flinke, kleurrijke verzameling vlinders, kevers en andere insecten. Dit alles
in een historische inrichting. Deze historische inrichting maakt het museum uniek; het museum is
zelf een museum geworden. Wedden dat je hier ogen tekort komt?

104. Mattel Play! in Sevenum

Wedden dat je hier punten mee scoort bij je kind(eren)? Brandweerman Sam, Bob de Bouwer,
Thomas de Stoomlocomotief, Angelina Ballerina etc., ze zijn er allemaal en dat maakt het wel heel
erg cool natuurlijk. De kinderen kunnen hier spelen in de wereld van hun helden. Mattel Play!
Sevenum is er overigens op gericht om ouders en kinderen samen te laten spelen. Stop de telefoon
weg (oké, je mag er wel foto’s mee maken haha) en ga even helemaal op in de belevingswereld van
je kind(eren). Wij gaan hier in de zomervakantie heen en zijn heel erg benieuwd.

105. Continium Discovery Center in Kerkrade
Een museum dat volledig kidsproof is en waar heel veel te ontdekken valt. Kinderen
kunnen strijd aanbinden met robots, het verleden ontdekken in de Hall of Fame en de
ruimte ontdekken. De ruimtes in het museum zien er leuk en uitnodigend uit en leren de kinderen
echt wat. Een goede combinatie van educatie (handig in de zomervakantie) en een te gek uitje.
Bekijk hier de website van Continium Discovery Center.

106. Speeltuin de Roetsj in Sittard
Ik vind het soms best lastig om een speeltuin te vinden die zowel Milan als Floris allebei
leuk zouden vinden. Daar hoef ik bij deze speeltuin niet bang voor te zijn. Er zijn maar
liefst 35 speeltoestellen die leuk zijn voor kinderen van 1 tot en met 12 jaar, dus beide jongens
zouden zich er prima kunnen vermaken. De speeltuin beschikt ook over een kabelbaan en een
uitkijktoren. Ook kunnen kinderen er spelen met zand en water. Er zijn ook versnaperingen te koop,
maar als je zelf wat te eten en drinken mee wilt nemen mag dat uiteraard ook. Check hier de
website van Speeltuin de Roetsj.

Provincie Zeeland
107. Familieparadijs Eede (met groot doolhof van 8000m2)
Dit familieparadijs bestaat uit drie onderdelen:
•
•
•

De Kreeke is een café en restaurant
Bij 't Krekeltje vind je speeltuinen en een pannenkoekenrestaurant
Victoria doolhof is een doolhof van ruim 8000m2 met in totaal 3 kilometer aan paden!

Hier hoef je je dus zeker niet te vervelen! Er worden hier niet voor niets ook kinderfeestjes
georganiseerd. De kinderen gaan er los en ik weet zeker dat je zelf ook wilt spelen, klimmen en
klauteren.

108. Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen
In het muZEEum kunnen grote en kleine bezoekers op allerlei manieren ervaren wat de
zee betekent voor de Zeeuwen. Er is voor kinderen een leuke speurtocht beschikbaar en er zijn
allerlei spelletjes. Probeer bijvoorbeeld maar eens een schip veilig naar de haven in Antwerpen te
loodsen, of om Paaseiland te vinden, of om de schatten te bergen etc. Leuk weetje: Michiel de
Ruyter liep rond in dit gebouw en er is een Michiel de Ruyter collectie in dit muZEEum.

109. Speelboerderij Pierewiet in Nieuwvliet
Dit is niet zomaar een boerderij, maar het is ook niet zomaar een speeltuin. Het is een
combinatie van beiden, maar dan heel groot en uitgebreid met een binnenspeeltuin en een
techniekzolder. Bij Pierewiet kun je al je energie kwijt. Op de skelterbaan bijvoorbeeld. Maar ook
op de trampoline, de kabelbaan, het luchtkussen, de vuurtoren en natuurlijk op de verschillende
speeltoestellen kun je je uitleven.

110. Mini Mundi in Middelburg
Mini Mundi heeft alles. Van een miniatuurpark (gebouwd in samenwerking met Madurodam)
tot een pretpark, een indoor speeltuin en een 0-4 land voor de allerkleinsten. Het kan hier allemaal
en er is de hele dag genoeg te doen. Er is zoveel te doen, dat ik dat hier niet in een paar regels van
vatten. Bekijk daarom de website van Mini Mundi om vervolgens in de auto te springen 😉

111. Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme
Berkenhof Tropical Zoo is eigenlijk een mini jungle. Je vindt er van alles; van een
fossielenmijn tot een dino expo en van een kidsjungle tot een buitenspeeltuin. Nieuw is het schat
zoeken in de hut van mijnwerker Jan. In dit park vind je meer dan 50 tropische diersoorten. Ook is
de Tropical Zoo is dit jaar bekroond met Goud als leukste uitje van Zeeland.

112. Hof Poppendamme in Grijpskerke
Natuur- en speelboerderijen zijn goed vertegenwoordigd in deze lijst en dat is niet geheel
zonder reden. Het is een heerlijk uitje voor de kinderen waar ze op een leuke en veilige
manier kunnen ravotten en spelen in de natuur. Hof Poppendamme kan daardoor niet ontbreken in
deze lijst. De boerderij heeft een grote binnenspeeltuin. Via de vele verborgen gangetjes en
trappetjes is van alles te ontdekken. Er is ook een Duplo muur, een workshopruimte en een plek
met grote speelblokken. Ouders kunnen vanaf hun tafeltje de kinderen in de gaten houden
genietend van een hapje of een drankje.
Ook kan je plaatsnemen buiten op het grote terras. Buiten hebben we een een enorme zandbak,
een springkussen, trampoline, verborgen gangen in heggen, een beleeftuin met kruiden, knopjes
die je kan indrukken om geluiden te ontdekken, en nog een paar speeltoestellen!

113. Klok’uus in ‘s-Heer Arendskerke
Een speeltuin in Zeeland waar zowel grote als kleine kinderen zichzelf prima kunnen
vermaken, dat is Klok’uus in ‘s-Heer Arendskerke! Voor de peuters is er een aparte
speelruimte en voor de grotere kinderen is er bijvoorbeeld een halfoverdekt klimparcours van maar
liefst drie tot zeven meter hoog. Deze kan vanaf binnen betreden worden via een grote touwbrug.
In het midden van de spannende hindernissen maak je hoge sprongen in de verende netten. Onder
het klimparcours door vindt je de skelterbaan met echte tractor skelters. Kortom, succes
gegarandeerd!

Provincie Zuid-Holland
114. De Kaas Route (start in Gouda)
Dit is een beetje preken voor eigen parochie, want als echte Goudse kaaskop vind ik dit
natuurlijk een te gek uitje! Deze route is nieuw en kun je met de auto rijden. De Kaas
Route rijd je met de auto. Door goed om je heen te kijken vind je onderweg de
oplossingen van raadsels, puzzels, spelletjes en opdrachten die jullie samen moeten uitvoeren. Je
stopt op verschillende leuke locaties waar van alles is te beleven en ontdekken. Maar ook als er
even geen opdrachten of vragen zijn is er genoeg te beleven. Speciaal voor de jongste deelnemers
heeft De Kaas Route een autobingo en kleurplaat voor de kinderen.

115. Jurassic Golf in Gouda
Dit uitje is in mijn woonplaats Gouda en wat is het een groot succes; Jurassic Golf!
Zeker nu dino’s weer een enorme hype zijn en de nieuwe film in de bioscoop draait. Eigenlijk is het
niets meer dan midgetgolfen, maar dan in een hele mooie omgeving én tussen de levensechte
dinosaurussen. Verder kun je er nog een hapje eten en je bent vlakbij de binnenstad van Gouda of
aan de overkant van speeltuin de Julianasluis (ook een enorme low budgettip). Ik schreef eerder al
een review over Jurassic Golf. Wil je meer weten? Klik dan hier voor de website.

116. GoudAsfalt in Gouda
Op dit terrein werd heel wat jaren koud asfalt geproduceerd. Na de sluiting hiervan is de
bodem gesaneerd, maar alle machines bleven behouden. Het resultaat is een te gek
industrieel terrein waar nu toffe ondernemers gevestigd zijn, maar wat nog toffer is, is dat er een
stadsstrand is aangelegd! Terwijl de kids lekker spelen genieten jullie met een hapje en een drankje
van elkaar, het mega vette terrein (het is wel duidelijk dat dit één van mijn lievelingsplekken is) en
het uitzicht over de IJssel en de Goudse binnenstad. Iedere eerste en derde zondag van de maand
zijn alle ondernemers open. Zo kun je vintage shoppen in de blauwe loods bij ‘Wie van Zoet Hout’,
lokaal gebrouwen bier proeven en nog veel meer. Daarnaast kun je er te gekke foto’s maken van
jezelf en de kinderen en tot slot strijk je dus neer bij Rederij de Vrijheid aan het stadsstrand.

117. Brokken & Zo XXL in Gouda
Deze is een beetje preken voor eigen parochie, maar Brokken & Zo XXL in Gouda is echt
fantastisch. Dit is niet zomaar een dierenwinkel, maar een meeeeega dierenwinkel die ook nog eens
fantastisch is aangekleed. Je kijkt er serieus je ogen uit. Daarnaast is er een kattencafé, een
speeltuintje waar twee supergrote konijnen wonen en nog veel meer. Het eten is er heerlijk dus je
betaald alleen de consumpties. Als je er even uit wilt omdat het bijvoorbeeld slecht weer is, is dit
het ideale uitje.

118. Dino Experience in Gouda
In juli 2020 opende het Dino Experience park in Gouda en het belooft waanzinnig gaaf te
worden (beetje preken voor eigen parochie als Gouwenaar natuurlijk 😉 ) Kom jij de

dinosaurussen ontdekken? Loop langs levensgrote dino’s, vaar met een waterfiets naar Turtle
Island, bezoek de Danger Zone en leef je uit bij de vele andere activiteiten van het park. Daarna
kun je uiteraard nog dino golfen, goud zoeken en een lekker hapje eten.

119. Gouda Cheese Experience in Gouda
Gouda is naast de Dino Experience nog een experience rijker en die heeft alles te maken
met kaas! Goudse kaas is wereldberoemd en daarom kon dit kaasuitje natuurlijk niet
uitblijven. De Cheese Expercience is onlangs geopend en bevindt zich in een monumentaal pand dat
hiervoor onze bioscoop was. Hier heb ik heel wat avondjes gezeten. Inmiddels herken je het niet
meer terug en stap je hier in een virtuele Goudse kaas. Op de website staat het volgende: neem de
Melkweg en ontdek de Koe. Ga zelf aan de slag met ontdek-wanden, virtueel melken, kazen keren
en verdiep je in de fijne kneepjes van het eeuwenoude handjeklap. En natuurlijk: proef de enige
echte Gouda Kaas.

120. Villa Augustus in Dordrecht
Dit uitje kwam ik tegen op Instagram en ik vond het direct bijzonder. Villa Augustus is
een hotel en restaurant, maar dan op een waanzinnige plek, met een prachtig gebouw.
Er is een mooie tuin, een markt waar je te gekke producten kunt kopen en er is altijd wel iets te
beleven. Als je eens een bijzondere plek met een rijke geschiedenis wilt bezoeken is Villa Augusts
de 'place to be'!

121. Youseum Instagram museum in Leidschendam
Dit uitje is te gek met oudere kinderen en/of wanneer je mooie foto's wilt maken van
jou en jouw gezin. Bij Youseum draait alles om social media. Je volgt een tour door verschillende
ruimtes die stuk voor stuk kunstwerken zijn. Hier maak je toffe foto's voor Insta of leuke TikTok
filmpjes. Je vindt het Youseum in Westfield Mall of The Netherlands.

122. West eld Mall of The Netherlands in Leidschendam

fi

En diezelfde Westfield Mall of The Netherlands is ook een dikke vette aanrader! Wij zijn er een
aantal weken geleden geweest en ik heb er toen een uitgebreide review over geschreven. In dit
winkelcentrum heb je het gevoel in een Amerikaanse Mall te zijn. Wat is het er mooi en wat een
leuke winkels. Ideaal wanneer het weer wat minder is.

123. Alpenspeeltuin Zoetermeer
Deze tip kreeg ik van mijn lieve vriendinnetje Chantal (dankjewel!) en ik kende het
helemaal niet terwijl het zo dichtbij is. De Alpenspeeltuin in Zoetermeer ligt bij
SnowWorld en is, hoe kan het ook anders als het bij SnowWorld ligt, geheel in Alpen stijl!
Dat maakt dat deze speeltuin niet zomaar een speeltuin is en je je even in het buitenland waant.

124. Het Kralingse bos
Wij gaan regelmatig naar het Kralingse bos. We wandelen er, genieten van het strandje,
de leuke kinderboerderij én het klimbos! Je kunt je er zo uren vermaken zowel in de
zomer als in de winter!

125. Telefoniemuseum Rotterdam
Kijken jouw kinderen je ook heel raar aan als je een oude telefoon laat zien en ze vertelt
dat je daar vroeger mee moest bellen? Het wordt waarschijnlijk nog gekker als je ze vertelt dat daar
geen Internet op zat. Dan is het Telefoniemuseum in Rotterdam een heel leuk uitje, want je vindt er
alles over de geschiedenis van telefoons en andere communicatiemiddelen vanaf het jaar 1900. Het
is geen museum waar je op de bonnefooi naartoe kunt rijden. Je moet wel even een afspraak
maken. De website is wat gedateerd, maar volgens mij wordt dit gerund door heel toegewijde
vrijwilligers dus een bezoekje lijkt mij echt de moeite waard! Een afspraak maak je hier.

126. Futureland Maasvlakte Rotterdam
Meer weten over het baggeren op zee, het opspuiten van een nieuw haventerrein of het
lossen en laden aan de hypermoderne zeekades van de grootste haven van Europa? Kom dan naar
FutureLand! Bekijk in het WaterTheater de film Zeezicht, geprojecteerd op een watergordijn van 4
bij 4 meter. Spetterend! Dit is niet zo heel veel bij ons vandaan en staat hier ook nog op de wishlist!
Klik hier voor de website.

127. Plaswijckpark Rotterdam
Dit is één van onze favorieten, want wat is het hier leuk! Hier kun je echt de hele dag
vertoeven en er is zoveel te zien en te doen, zowel binnen als buiten. Van een mega groot
verkeersplein tot een rondritje met de trein, gave attracties, dieren etc. Milan is er vorig jaar nog
geweest met een kinderfeestje en je begrijpt dat dit hét feestje van het jaar was 😉 Mega aanrader!
Bij mooi weer kun je zelf in het water spelen, neem dus een extra setje kleding en ondergoed mee
😉 Klik hier voor de website van Plaswijckpark.

128. Miniworld in Rotterdam
Oké, je bent er misschien niet een hele dag zoet, maar Miniworld in Rotterdam is
wel de grootste overdekte miniatuurwereld van Rotterdam. Wat Miniworld zo leuk maakt
is dat een dag er maar 24 minuten duurt. De dag gaat dus over in een avond en nacht waardoor je
het landschap donker ziet worden. Hoe tof is dat?! Er is heel veel te zien en kinderen kunnen zich
vermaken met een speurtocht. Dit is wel echt een leuk en uniek uitje en als je klaar bent is er in
Rotterdam nog genoeg te doen en te zien. Zo kun je in de Euromast, kun je lekker de stad in, neem
een kijkje bij de Markthal en/of de kubuswoningen.

129. Belasting- en douanemuseum in Rotterdam
We brachten een bezoekje aan het Belasting- en douanemuseum in Rotterdam.
Misschien niet het onderwerp waar je meteen heel blij van wordt, maar dit museum is
echt ontzettend leuk! Je leert alles over het ontstaan van geld, het ontstaan van de eerste pinpas
etc., maar het roept ook herinneringen op. Ken jij de Pennie Rekening nog met die gave
spaarpotten?
En wat doet de douane nu eigenlijk? Dit alles vind je in dit museum in een tof monumentaal pand in
Rotterdam. En als je er toch bent, deze zit vlakbij de Markthal. Ook dat is een uitje op zich 😉

130. Villa Zebra in Rotterdam
Villa Zebra is het kindermuseum van Rotterdam en is het leukste kunstuitje voor het
hele gezin. Een uniek kindermuseum in Rotterdam met interactieve tentoonstellingen en
installaties, originele kunstworkshops en elke twee weken een Klooi- of Voorleesmiddag. Peuters en
kleuters gaan op onderzoek uit in de interactieve kunstinstallatie ZELF! en voor kinderen van 6 t/m
12 jaar is er de tentoonstelling De Moestuin. Het museum ligt op een te gekke locatie in Rotterdam
en daarna is er nog voldoende tijd om de stad te gaan verkennen.

131. Wereldmuseum in Rotterdam
In het Wereldmuseum in Rotterdam vind je de Superstraat. De Superstraat is net een
echte straat met huizen, een pleintje, restaurant en zelfs een supermarkt. Een doe-tentoonstelling
waarbij je op bezoek gaat bij je buren en je kunt zien hoe je het doet in de 1,5 meter samenleving.
Een supergave tentoonstelling voor jong en oud. Het testteam van Kidsweek bracht een bezoek aan
Superstraat en gaf het cijfer 8,2.

132. Belevenisboerderij Schieveen
Belevenisboerderij Schieveen ontdekten we via het Instagram account van Monique
Westenberg. Het bleek vlakbij te liggen en het was ons eerste uitje na de lockdown.
Wat een ontzettend gave boerderij is dit en wat hadden de jongens het naar hun zin. Ik schreef er
eerder al een uitgebreide review over.

133. Kinderdijk
Wie kent ze niet, de molens van Kinderdijk! Wist je dat deze molens ons land
beschermen tegen het water? Zonder deze molens zou een heel groot deel van ons land onder
water komen te staan. Je kunt hier prachtige foto’s maken met je kinderen. Spelen, molens
bezoeken en een te gekke rondvaart maken. De wandel- en fietspaden zijn gratis toegankelijk en
tegen een kleine prijs van €7,- (online) per persoon kun je alle molens bezoeken! Kijk voor meer
informatie op de website van Kinderdijk.

134. Stoomgroep West Zuiderpark Den-Haag
Is jouw kind helemaal gek op treinen? Dan moet je echt eens naar Stoomgroep West
Zuiderpark in Den-Haag. Kinderen kunnen ritjes maken met treinen, er is van alles te zien
(heel veel modelbouw) en het is er spotgoedkoop. Let op, je kunt er alleen contant betalen. Mocht
je daarna nog tijd en zin hebben, rijd dan even lang Scheveningen. Vlakbij en het strand is altijd
gratis. Klik hier voor de website van Stoomgroep West Zuiderpark.

135. Kinderboekenmuseum Den-Haag
Klimmend, klauterend en spelend door de bekende kinderboeken heen zoals Nijntje en
Rupsje Nooitgenoeg. Bij het Kinderboekenmuseum in Den Haag kan het! Mijn
persoonlijke favorieten zijn de boeken van Annie M.G. Schmidt en om daar de tentoonstelling van
mogelijk te maken is het museum een crowdfundingsactie gestart. In ieder geval hoef je je er nu
ook niet te vervelen, want wat is dit een leuk museum voor de kinderen!
Tip van een lezer via Facebook: “tip voor den haag (kinderboekenmuseum): parkeer in
Leidschendam bij Leidsenhage. Dat is gratis. De tram stopt er ook. Voor volwassenen is er normaal
tramtarief maar kinderen hebben een dagkaart van HTM voor 1,50euro! Het kinderboekenmuseum
ligt achter het station (Anna van Buerenplein oversteken, smal pad door en je staat er).”

136. Museon in Den Haag
Het Museon in Den Haag is een populair wetenschappelijk museum in Den Haag met
collecties op het gebied van geschiedenis, archeologie, techniek etc. Voor kinderen is er heel veel te
zien en te beleven in het museum en ondertussen leren ze er ontzettend veel. Ik weet nog dat ik er
als kind ben geweest en er een mummie lag. Ik was daar zo van onder de indruk. Ik weet niet of de
mummie er nog is, maar een indrukwekkend museum was en is het zeker!

137. Avonturia De Vogelkelder in Den-Haag
Dit was voor mij stiekem de verrassing van deze lijst. Ik kreeg deze door als tip en toen
ik de site bekeek werd ik meteen enthousiast. Ik had hier nog nooit van gehoord. Een collega van
mij wel, die is er met haar kinderen geweest, en ook zij was enthousiast. Avonturia De Vogelkelder
is de grootste dierenspeciaalzaak van de Benelux. Een dierenwinkel met zeven werelden. Hier kijk je
je ogen al uit. Daarnaast heeft Avonturia ook een dierentuin vergunning. Deze dierentuin heet
Mappa Mundia. Ik kan erover schrijven, maar bovenstaand filmpje zegt veel meer.

138. Monkeybos in Wassenaar
Het bijzondere aan het Monkeybos in Wassenaar is dat het ontwikkeld door kinderen van
de Montessori school uit Wassenaar. En als kinderen inspraak hebben gehad kan het niet anders dan
dat het ontzettend leuk moet zijn voor andere kinderen. Kinderen kunnen hier letterlijk en figuurlijk
de natuur beleven. Ze kunnen er boshutten bouwen, in bomen klimmen, van de kabelbaan, op de
uitkijktoren, lopen door heel grote waterleidingbuizen en nog veel meer! Een te gek gratis uitje en
ik heb gelezen dat je in de buurt bij Boerderij Meijendel een pannenkoek kunt eten.

139. Avonturenboerderij Molenwaard
Met Pasen zijn wij voor het eerst naar Avonturenboerderij Molenwaard geweest. Deze
was toen net geopend en we waren ontzettend nieuwsgierig. Wat was dit leuk zeg! Ik heb er toen
meteen een uitgebreide review over avonturenboerderij Molenwaard geschreven. Dit is de
boerderij van Fien en Teun (bekend van tv) en hier valt van alles te beleven en te zien. Dat alles
midden in de Polder van Groot-Ammers (vlakbij Schoonhoven). Iedere maand is er ook een bepaald
thema. Zo staat juli 2018 in het tegen van Paw Patrol en augustus 2018 in het teken van Peppa Big.
Klik hier voor de website.

140. Spelen in Nationaal Park De Biesbosch
Buitenspelen is het leukste dat er is, voor kleine én grote kinderen! Een mooier
speelterrein dan De Biesbosch kan je je niet voorstellen: het lijkt een beetje op een jungle. Je kan
er heerlijk struinen, speuren, klimmen, klauteren en ravotten met diverse speelbossen en -tuinen.
Beleef – helemaal gratis – de spannendste avonturen in De Biesbosch! Waar kunnen kinderen het
leukste spelen? Je kunt er ook varen en daarom heb ik hem bij de low budget uitjes gezet. Je
betaalt voor het varen vaak wat meer dan een paar euro. Er zijn verschillende aanbieders waarmee
je kunt varen dus het loont de moeite even te zoeken. Het was teveel om ze hierbij te zetten. Klik
hier in ieder geval voor meer informatie over de speelbossen- en tuin van De Biesbosch.

141. Kasteel Duivenvoorde
Ik zei het eerder al; een kasteel spreekt tot de verbeelding en dat geldt ook voor kasteel
Duivenvoorde. Dit kasteel is enorm statig en alleen te bezoeken met een rondleiding.
Voor families geldt dan een speciale korting van 25%. Je kunt het kasteel ook reserveren voor een
kinderfeestje! Klik hier voor alle informatie.

142. Museum Naturalis in Leiden
Het museum zelf wordt op dit moment (juli 2018) verbouwd, maar er is wel een toffe
tentoonstelling te bezoeken; GIF! Dit is voor alle kinderen die fan zijn van Freek Vonk
natuurlijk fantastisch en helemaal tijdens regenachtige dagen. Zodra Naturalis weer helemaal open
is voor publiek is het ook zeker een aanrader! Wij zijn er een paar jaar geleden geweest en wat is
daar een hoop te zien zeg.

143. Speeltuin De Flipjes in Ouddorp
Een speeltuin zoals een speeltuin hoort te zijn. Vroeger hadden wij hier in de buurt een
soortgelijke speeltuin en wat hebben we het daar leuk gehad! Nu is het helaas een vervallen
speeltuin, maar hier word ik heel erg blij van! De speeltuin is in 1954 opgericht, maar ieder jaar
komen er nieuwe speeltoestellen bij en alles wordt uiteraard onderhouden zoals het moet. Van
trampolines tot schommels en van glijbanen tot draaimolens en nog veel meer. Dit is echt een heel
fijne speeltuin! Bekijk de website hier.

144. Benschop speelplezier in Nieuwland
Dit uitje was oorspronkelijk niet bedoeld als een uitje. Bij Benschop Speelplezier in
Nieuwland vind je namelijk een heel groot assortiment buiten speeltoestellen! Van trampolines tot
mega glijbanen en en andere speeltoestellen. Deze zijn te koop, maar niet voordat je ze uitgebreid
hebt kunnen testen 😉 De speeltuin is inmiddels zo’n 10.000 m2 groot en er staan meer dan 50
speeltoestellen. Je hoeft overigens niet perse iets te kopen om gebruik te maken van deze
speeltuin. Echt, dit is zo gaaf, dit moet je gezien hebben!
Bij de speeltuin zijn toiletten aanwezig, en er is een ijskraam waar ijsjes gekocht kunnen worden.
Verder is er verkoop van koffie, thee, frisdrank, limonade, koek en chips… Er is een magnetron,
deze mag gratis gebruikt worden.
Let op: reserveren is noodzakelijk, behalve in de schoolvakanties. Check de website voor meer
informatie.

145. Bubbeljungle in Leiderdorp
Bubbeljungle is een superleuk overdekt speelparadijs waar niet alleen gespeeld kan
worden, maar je kunt er ook lasergamen, klimmen in het klimpark en golfen in het
donker. Wij hebben twee kinderen van totaal verschillende leeftijden en juist daarom is deze plek zo
leuk. Er is namelijk voor kinderen van alle leeftijden een hoop te doen. Bij veel indoor speeltuinen
(lees: krijspaleis) kom je terecht in een soort van fabriekshal. Dit is echt een gethematiseerde plek
waar het lijkt alsof je een beetje onder water bent.

146. Beverbos in Dordrecht
Het Beverbos in de Biesbosch is een korte wandelroute waardoor het leuk is deze met
kinderen te doen. Een leuke en leerzame route waar kinderen alles leren over het leefgebied van de
bevers. Het bos is gratis. Er is een restaurant in de buurt en je kunt in dit bos ook een bootje huren.
Genoeg te doen dus in de buurt!

147. Space Expo in Noordwijk
Heb jij thuis een ruimtevaart fan? Dan moet je zeker naar Space Expo in Noordwijk. In
dit museum leer je alles over de ruimtevaart en bekende astronauten zoals onze eigen
André Kuipers. De missie is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, maar zeker ook voor ouders,
grootouders en ruimtevaartliefhebbers. Tijdens de missie doen kinderen speciale opdrachten en
experimenten. Na afloop ontvangen zij een unieke missiepatch én een astronautendiploma.

148. Geitenboerderij ’t Geertje in Zoeterwoude
Voor ons ligt het redelijk voor de hand, maar voor veel jonge gezinnen nog niet; de
geitenboerderij. Deze zijn ontzettend leuk, er is veel te zien en te doen én ze zijn dus gratis.
Kinderen kunnen zich er zo een uurtje of twee vermaken en jullie kiezen zelf of je er wat wilt eten of
niet. Wij kennen twee hele leuke; geitenboerderij ’t Geertje in in Zoeterwoude en
geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos.

Provincie Noord-Holland
149. Flessenscheepjes museum
Het flessenscheepjes museum is uniek in de wereld en hoort echt thuis in de
waterrijke provincie Noord-Holland. Het museum heeft de grootste collectie scheepjes in flessen ter
wereld. En dat is fascinerend, want dat zijn stuk voor stuk kleine kunstwerken! Leuk detail: het
museum bevindt zich in het oudste pand van Enkhuizen.

150. Amsterdamse Waterleidingduinen
De Amsterdamse Waterleidingduinen worden online regelmatig getipt. Ik begrijp heel
goed waarom, want wat een prachtig stukje Nederland is dat! Voor kinderen is er veel
te beleven in het duin. Bijzonder in de AWD is dat je bijna overal van de paden af mag
om te struinen. Ravotten op een heuvel of op zoek naar sporen van spannende dieren als de
damhert en de vos. Het kan allemaal.

151. Reddingsmuseum Den-Helder
Het nationaal reddingmuseum in Den-Helder is één van de leukste kindermusea van
ons land. Mag je in de meeste musea nergens aankomen, hier mogen kinderen veel van
de collectie aanraken. Je kunt in een reddingboot klimmen en zelf draaien aan het hand
aangedreven zoeklicht of de scheepbellen luiden. Beleef de wereld van de legendarische redders die
Nederland heeft gekend en leer hoe de redders van nu hun werk doen.

152. Geitenboerderij in het Amsterdamse bos
Voor ons ligt het redelijk voor de hand, maar voor veel jonge gezinnen nog niet; de
geitenboerderij. Deze zijn ontzettend leuk, er is veel te zien en te doen én ze zijn dus gratis.
Kinderen kunnen zich er zo een uurtje of twee vermaken en jullie kiezen zelf of je er wat wilt eten of
niet. Wij kennen twee hele leuke; geitenboerderij ’t Geertje in in Zoeterwoude en
geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. Overigens is het Amsterdamse Bos
sowieso heel erg leuk en zeker een bezoekje waard!

153. Boerenvreugd Aalsmeer
Dit uitje was voor ons ook nieuw en vonden we op Internet. Toch een
kinderboerderij ;-), maar deze schijnt heel speciaal en erg leuk te zijn. De boerderij bestaat uit
meerdere plekjes en hoekjes en daardoor valt er heel veel te zien en te beleven. Daarnaast is er
een mega speeltuin die is opgebouwd van jong naar oud. Het is de grootste, schoonste en veiligste
buitenspeeltuin van de regio! Klik hier voor de website.

154. Kaas- en klompenboerderij Simonehoeve Katwoude
Ik ben gek op kaasboerderijen, maar misschien heeft dat meer te maken met het feit
dat ik uit Gouda kom en je mij wakker kunt maken voor kaas 😉 Ook heb ik een ding met klompen,
maar daar vertel ik later dit jaar meer over… In ieder geval ligt Kaas- en klompenboerderij Simone
vlak naast Volendam en de demonstraties, uitleg en proeverijen zijn helemaal gratis! Leuk, gezellig
en de kids leren er ook nog van. Kun je daarna nog even doorrijden naar Volendam om lekker door
de haven te slenteren. Klik hier voor de website.

155. De Zaanse Schans in Zaanstad
Dit is zo ontzettend leuk! Bij De Zaanse Schans ga je terug in de tijd naar de 18e en 19e
eeuw en kun je snoep kopen bij de allereerste Albert Heijn (aanrader, want hier begon het
allemaal), kun je molens bezoeken, leer je hoe klompen worden gemaakt en nog veel meer. Wij zijn
er afgelopen weekend nog geweest. Tip: koop onbewerkte klompen voor €2,- per stuk. Kun je heel
veel leuks van knutselen en is te gekke Sinterklaas decoratie in december 😉

156. Speelpark Oud Valkeveen
Interactieve shows, attracties, speeltuinen, een strand, indoor spelen en nog veel meer.
Dat is Speelprak Oud Valkeveen! Wij zijn er een keer geweest toen Milan nog een stukje kleiner was
en we waren aangenaam verrast! Hier kun je gerust een hele dag vertoeven zonder dat de kinderen
zich hoeven te vervelen. Het is hier één groot feest en dat terwijl het park niet eens zo heel groot
is. Het is vooral heel overzichtelijk en dat is handig met kleine kinderen. Ik heb er destijds een
uitgebreide review (klik) over geschreven. Bekijk hier de website van Oud Valkeveen.

157. Sprookjeswonderland Enkhuizen
Misschien wel net zo leuk en betoverend als de Efteling, maar dan heel wat goedkoper!
Van het sprookjesbos tot een speeltuin en van een kinderboerderij (in stijl natuurlijk) tot attracties,
er is van alles te beleven! Van wat ik hoor is dit park echt een aanrader dus wij willen hier zeker ook
nog een keer heen! Klik hier voor de website met alle foto’s.

158. Fort Eiland IJmuiden
Een jaar of twee gelezen werden we voor een Netflix event uitgenodigd op Forteiland
IJmuiden. We hadden er nog nooit van gehoord en waren heel erg benieuwd. We stapten op een
boot en vaarden naar het eiland. Daar lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan en wat is dat gaaf! Er
zijn publieksdagen waarop je erheen kan en uiteraard ook in de zomervakantie. Klik hier voor alle
informatie hierover. Je kunt hier trouwens ook hele gave foto’s maken van je kinderen, tip!

159. Dierenpark Hoenderdaell op Landgoed Hoenderdaell
in Anna Paulowna
Afgedankte leeuwen, bruine beren uit Bulgarije, vrolijke ringstaartmaki’s, bontgekleurde lori’s en
rondspringende wallaby’s. Dierenpark Hoenderdaell laat bezoekers kennismaken met verschillende
soorten dieren – waarvan sommige ook vrij door het dierenpark lopen. Op Landgoed Hoenderdaell is
ook het opvangcentrum van Stichting Leeuw gevestigd. Hier worden ontheemde katachtige
roofdieren tijdelijk opgevangen. Ze worden verzorgd en getraind om uiteindelijk terug te keren naar
hun land van herkomst, waar ze in grote omheinde parken een vrij leven kunnen leiden. Volgens mij
is er nog veel meer te beleven op het landgoed. Bekijk gerust de website.

160. Linnaeushof in Bennebroek
Vorig jaar zijn we voor het eerst in Linnaeushof geweest en wat was het leuk! Het is geen
pretpark, maar een mega grote en leuke speeltuin waar de kinderen zichzelf echt de hele dag uit
kunnen leven. Het is zelfs de grootste speeltuin van Europa! Voor ouders is het zo leuk omdat ze
met hun kinderen kunnen spelen in plaats van alleen maar toe te kijken. Voor ons was het echt
genieten, heerlijk die blije koppies! Tip: het is vooral leuk wanneer het weer goed is. Klik hier voor
de website.

161. Land van Fluwel in Sint Maartensvlotbrug
Land van Fluwel is een echt avonturenparadijs. Van een blotevoetenpad tot een uitkijktoren
en een strand. Je kunt op audiotour door het bos, heerlijk genieten op het terras en ondertussen
spelen de kinderen in het Avonturenspeelparadijs, op de skelterbaan en in de klimtouwen bij de
waterspeelplaats. Nieuw in de 2020 is Het Kleine Land. Een speelplaats voor de allerkleinsten vanaf
1,5 jaar! Daarnaast heeft het park afgelopen winter de nodige vernieuwingen doorgevoerd aan
bestaande belevenissen. Laat je verrassen!

162. Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek
In 2019 werden we door Landgoed De Olmenhorst uitgenodigd om appels te komen plukken
van onze eigen Mamablogger adoptieboom. We hadden er zin in, maar hadden nooit verwacht dat
het zo’n leuk uitje zou zijn. Het landgoed is enorm groot met onder andere een prachtige winkel en
een speeltuin. En kinderen vinden het geweldig om hun eigen fruit te plukken. Ik schreef vorig jaar
een uitgebreid artikel over Landgoed De Olmenhorst.

163. Speelpark De Goudvis in Sint Maartenszee
Speelpark De Goudvis bestaat uit drie overdekte speelparadijzen. Deze vormen samen ruim
2200 m2 speelplezier. Daar blijft het echter niet bij, want buiten is er een oud-Hollandse
speeltuin van 3,5 hectare groot. Bij de buitenspeeltuin zijn zes blokhutten die voor een dag kunnen
worden gehuurd. De volwassenen kunnen gezellig bijkletsen bij de blokhut terwijl de kinderen zicht
vermaken. Deze moet je wel vooraf reserveren.

Nog meer leuks!
Klik hier voor de 5 leukste low budget dierenparken van Nederland
Klik hier voor de 5 leukste low budget dino uitjes van Nederland
Klik hier voor de 10 leukste low budget speeltuinen van Nederland

164. Pluktuinen (door heel Nederland)
Pluktuinen zijn razend populair en je vindt ze door het hele land! Je kunt er bloemen,
fruit of thee plukken en je betaalt vaak alleen de prijs van hetgeen dat je hebt geplukt. Voor
kinderen is het superleuk en leerzaam om hun eigen fruit te plukken. Daarna mee naar huis nemen
en opeten. Lekker en gezond! Op www.pluktuinen.nl kun je pluktuinen bij jou of jouw vakantieadres
(in Nederland) in de buurt zoeken.

165. Ontbijten bij een HEMA in een andere stad
Hoe leuk is het om op een regenachtige dag lekker te gaan ontbijten bij de HEMA?! Voor
kinderen een feest en zo’n ontbijtje kost maar €2,-! Je kunt het nog leuker maken door de trein te
pakken (kinderen reizen voor €2,50) en naar een andere plaats te gaan. Daarna lekker ontbijten, de
stad verkennen en weer naar huis. Een hele belevenis op zich!

166. Schipbreuk en juttersmuseum Flora op Texel
Eindelijk een uitje op één van onze waddeneilanden! Bij Schipbreuk en
juttersmuseum Flora op Texel (of is het in Texel, nee toch?) vind je vondsten en
verhalen van echte jutters. Hoe spannend is dat?! Ook is er een speeltuin en kunnen kinderen een
speurtocht doen. Breng er zeker een bezoek wanneer je op Texel bent.

167. Ecomare op Texel
Op Texel is zo ontzettend veel leuks te doen! Zo brachten wij een bezoek aan
Zeehondenopvang en natuurmuseum Ecomare. Een aanrader en er wordt ook nog eens
heel goed werk verricht!

168. Low budget uitje over grens in Duitsland: Irrland
Ik sluit deze lijst af met een uitje net over de grens van Duitsland: Irrland. Dit uitje is
ons zo bijgebleven dat hij wel in deze lijst moest. Niet alleen omdat het er ontzettend
leuk is, maar ook omdat het een bizar park is en de prijzen bizar laag zijn. Je zou
verwachten dat deze hoger zouden liggen omdat het park zo groot is, maar niets is minder waar.
Wij zijn er vorig jaar geweest en wat was het gaaf. Het uitgebreide verslag van Irrland vind je
hier.

