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I N L E I D I N G

LEUKE UITSTAPJES IN
NEDERLAND EN VLAANDEREN

Z

in in een leuk uitstapje maar u heeft geen idee waarheen? In
deze reisgids vindt u tal van suggesties voor een leuk dagje
uit in Nederland en Vlaanderen. Wilt u met zijn tweeën,
met het gezin of een vrienden of vriendinnenclub naar een
interessant museum, een spannend attractiepark of een charmant
kasteel? Of toch liever naar de dierentuin? Deze gids helpt u op weg.
De gids telt 38 suggesties voor een Stroom in Antwerpen. Het enige
leuk uitstapje, verdeeld over
wat u na het maken van
Nederland en Vlaanderen, die
uw keuze nog moet doen
voor u in kaart zijn gebracht.
is uw spullen bij elkaar
Alle pagina’s bieden een bezoeken en vertrekken naar
knopte inleiding gecombide bestemming van uw
neerd met prachtige openkeuze. U kunt uw uitstapje
gewerkte tekeningen en
uitbreiden met een wanfraaie plattegronden, uniedel- of fietstocht, een winke foto’s en handige prakkelroute of een bezoek aan
tische informatie. Al bladeeen andere bezienswaarrend door de gids doet u
digheid in de stad of regio
tal van ideeën op voor een Beeld en geluid, van uw keuze. De gids
Hilversum
dagje uit of een weekendje
Leuke uitstapjes laat je
weg. Van de Menkemaborg in Nederland en Vlaanderen op een
Uithuizen tot het Museum aan de andere manier zien!

De Markerhaven in het Zuiderzeemuseum
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Nederlands Openluchtmuseum
In 1918 werd aan de rand van Arnhem het
Nederlands Openluchtmuseum geopend.
Karakteristieke gebouwen uit heel Nederland
werden steen voor steen afgebroken en verplaatst
naar het museum om opnieuw opgebouwd te
worden. De vele demonstraties van ambachten en
de diverse authentieke horecagelegenheden
maken het museum tot een levendig geheel. Het
omvangrijke park is onderverdeeld in
geografische en thematische gebieden. U bepaalt
zelf uw route en met de trams kunt u zich
gemakkelijk verplaatsen tussen de verschillende
locaties.

. Zaan en Marken
Op de populairste plek van het
museum kunt u op een pleintje oude
kinderspelen doen. Ook is er een
authentieke poffertjeskraam en een
scheepswerf.

Woonboerderij uit Hoogmade

Rond 1975 werd deze 17de-eeuwse
monumentale boerderij omgebouwd
tot woonboerderij. Hij moest wijken
voor de hogesnelheidslijn en werd
inclusief de laatste inrichting in
2002 overgebracht naar het
Openluchtmuseum.

Molukse barak
De herbouw van een
authentieke Molukse
barak uit een kamp
voor Molukse KNILmili
tairen en hun gezinnen is het
resultaat van een samenwerkings
verband tussen het museum en de
GeldersMolukse gemeenschap.
Holland Rama

In dit eivormige gebouw zorgen
bewegende banken, filmbeelden, geuren, panorama’s, licht en geluid voor
een associatieve herinneringsreis.

STERATTRACTIES

. Zaan en Marken
. Boerderij uit Staphorst
. Tramremise Arnhem
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. Boerderij uit Staphorst
Relaties, spreekwoorden en
gezegden staan in deze
boerderij uit Staphorst
centraal. Hier leert u wat
‘venstervrijen’ is en hoe men
vroeger letterlijk en figuurlijk
een ‘blauwtje liep’.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

. Tramremise Arnhem
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de Arnhemse tramremise
uit 1911 geheel verwoest. Aan
de hand van alleen foto’s is een
deel van de remise in het
museum nagebouwd.

Hoeferlaan 4, Arnhem.
Tel. 026-3576111.
# zie website, april-okt. 10.00-17.00
uur, dec.-half jan. ma-vr 11.00-16.00,
nov. en half jan.-maart wandelseizoen,
zeer beperkt geopend. & MK 8 7
www.openluchtmuseum.nl

Kruidentuin
De kruidentuin (Cruydt
hoff) werd al in 1927 in
het museum aangelegd
en heeft vijf afdelingen:
geneeskruiden, verfplanten,
keukenkruiden, legende
planten en de kloostertuin.

Kindererf

Bij een Brabantse boerderij
die al in 1599 vermeld werd,
bevindt zich het Kindererf.
Hier kunnen kinderen onder
meer een juk dragen, water
pompen, ploegen en eggen.

Deze vier arbeiderswoningen uit Tilburg
laten een overzicht zien van het dagelijks
leven tussen 1860 en 1970. De nadruk ligt
op hygiëne en huisinrichting.

Spaarstation Dingenliefde
Hier leert u wat het ver
schil is tussen een museum
en een verzamelaar: een ver
zamelaar verzamelt alles van
iets, een museum verzamelt
iets van alles.
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Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik
Vanaf 1887 reden er treinen
over de plattelandsspoorlijn
tussen Hoorn en Medemblik.
Tientallen jaren werden er
met succes personen en goederen
vervoerd, maar door de opkomst
van de auto was de lijn na de
Tweede Wereldoorlog niet meer
rendabel. Diverse stations werden
gesloopt, maar de lijn zelf bleef
functioneren als museumlijn. Naast het
station van Hoorn is een museum.
Hier bevindt zich ook een seinhuisje
uit 1897 dat oorspronkelijk in
Kesteren stond. De collectie bestaat
verder uit historische bagage,
authentieke seinen en seintoestellen
en een grote hoeveelheid
documentatie.

Locomotief Bello
Klaar voor vertrek? De locomotief fluit en de
stoker gooit kolen op het vuur. Hoor de cadans
van de wielen en de sissende stoom.

Historische driehoek
De dagtocht Historische
Driehoek combineert de drie
havensteden van West-Friesland.
De tocht bestaat uit drie trajec
ten, waaronder een stoomtramrit
tussen Hoorn en Medemblik.
Tussen Medemblik en Enkhuizen
vaart het museumschip Friesland,
een voormalige veerboot die tot
1988 Harlingen en Terschelling
met elkaar verbond. Het laatste
deel van de route tussen
Enkhuizen en Hoorn maakt u
gebruik van de ‘gewone’ trein
dienst van de Nederlandse
Spoorwegen.
0 km
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Hoorn: Van Dedemstraat 8
Tel. 0229-255255.
Medemblik: Dam 2
# zie website & =
www.stoomtrein.nl

SYMBOLEN
Museumtramlijn

Historisch materiaal
Nadat de stoomtrams in Nederland werden
opgeheven, zijn er veel rijtuigen omgebouwd.
Doel van de Museumstoomtram is om zoveel
mogelijk historisch materiaal te behouden en
te restaureren.

NS-verbinding
Vaartocht
Spoorwegstation

Stoomlocomotieven
Een rit met de museumstoomtram is een uitstekende
manier om het WestFriese land te leren kennen.
Historische stoomlocomotieven trekken houten rijtuigen
door het agrarische landschap, waardoor oude tijden
herleven. Onderweg stoppen de trams op de
gerestaureerde stationsgebouwen van Wognum, Twisk
en Opperdoes.
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Muiderslot
Het Muiderslot is een schoolvoorbeeld van
een middeleeuwse waterburcht: een massief
bouwwerk met vier torens en een gracht.
Het slot werd kort na 1280 gebouwd in
opdracht van de Hollandse graaf Floris V.
De woonvertrekken zijn een eeuw later
toegevoegd. De inrichting dateert voornamelijk uit de 17de eeuw, toen de bekenLeeuw op de
binnenplaats de bestuurder en dichter P.C. Hooft het
slot bewoonde. Ook de tuin is teruggebracht naar de situatie uit de 17de eeuw. Een
overdekte loofgang verdeelt de tuin in delen
waar kruiden, fruit en groenten
voor de kasteelkeuken werden
geteeld.

. Westertoren
Een trappenhuis met 280
treden geeft toegang tot de
Westtoren, de hoogste toren
van het slot.

. Ridderzaal
De Ridderzaal maakt deel uit
van het Hoge Huys, de ingerich
te woonvleugels van het Mui
derslot. Hier hangt een schilderij
van de Muiderking, een groep
kunstliefhebbers rond
P.C. Hooft.

Kerker

. KASTEELTUINEN

In de 17de eeuw hadden veel kasteeltuinen een gemengde functie.
Een deel was bestemd voor de sier,
een ander deel om de kasteelkeuken te bevoorraden. Beide functies
zijn terug te vinden in de tuinen
van het Muiderslot. In de warmoeshof worden door vrijwilligers
groenten gekweekt. De kruidhof is
ingedeeld in geneeskruiden, keukenkruiden, verfkruiden en sierkruiden. Ook de voormalige pruimenboomgaard is gereconstrueerd.
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Herengracht 1, Muiden.
Tel. 0294-256262.
# ma-vr 10.00-17.00 uur, za, zo
en feestdagen 12.00-17.00 uur
(kassa sluit om 16.30 uur). Zie verder
website. 8 het museumdeel van
het kasteel is alleen te bezoeken
tijdens rondleidingen. & MK
-=
www.muiderslot.nl

Slotkeuken
De noordoostvleugel met de slotkeuken
en de Bisschopskamer of eetzaal werd
toegevoegd in 1386.

Binnenplaats

Werkvertrek P.C. Hooft
De dichter en bestuurder P.C. Hooft
bewoonde het kasteel in de 17de
eeuw. Een groot deel van de
inrichting dateert uit deze
tijd.

Ophaalbrug
Een zware poorttoren en
een ophaalbrug bieden
toegang tot het Muiderslot.
Daarachter ligt de
binnenplaats.
STERATTRACTIES

. Ridderzaal
Zonnewijzer
Zonnewijzer op de toren
links van de ophaalbrug. De
schaduw geeft de tijd aan.
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Beeld en geluid
Hilversum is bekend geworden als het kloppende hart van de Nederlandse radio en televisie.
‘Terug naar de studio in
Hilversum’ was decennialang een gevleugelde
uitspraak. Het visuele
erfgoed dat niet is gewist
of verdwenen, wordt bewaard in het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid. In totaal gaat
het om meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. Ook
het grote publiek is welkom in het
instituut, bijvoorbeeld om oude
beelden terug te zien.

Atrium
Binnen is het spectaculaire
Atrium de blikvanger. Deze
hal, die zich uitstrekt van
16 m onder de grond tot
26 m boven de grond, ver
bindt alle onderdelen van
het instituut met elkaar.
Onder het atrium liggen de
archieven in verschillende
klimaatzones opgeslagen.
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Bert Haanstra
In 2007 verwierf
het Nederlands
Instituut voor
Beeld en Geluid
het beheer over
het gehele Bert
Haanstraoeuvre.

Ring
Met behulp van een chip in
een ring worden de
bezoekers zelf onderdeel van
het mediabedrijf.
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Media Parkboulevard 1,
Hilversum.
Tel. 035-6775555.
# di-zo 10.00-17.30 uur. & 7
- www.beeldengeluid.nl

Meespelen
Het museum is interactief:
neem een kijkje achter de
schermen, speel mee in een
soap of presenteer het nieuws.
Leuk voor jong en oud.

Attractie
Bezoekers kunnen vanuit het
Atrium naar de Beeld en
Geluid Experience. In een
flink aantal historisch
aangeklede paviljoens komen
mediathema’s, televisie- en
radioprogramma’s uit het
verleden langs. Ook is het
mogelijk om, in deze teletijd
machines oude fragmenten te
bekijken, van Meneer de Uil
tot Sil de Strandjutter en Koot
en Bie.

BEELD EN GELUID

Het opvallende gebouw van
het instituut, kortweg Beeld
en Geluid genoemd, staat op
het Media Park in Hilversum.
Het ontwerp is van
Neutelings-Riedijk Architecten
uit Rotterdam. Aan de
buitenzijde zijn in de
kleurrijke gevelplaten van
Jaap Drupsteen historische
televisiebeelden verwerkt.
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