
IN HET PARK

Nederland is bezaaid met 

mooie picknickplekken. Leg 

een kleedje neer in het bos of 

in de duinen. Of neem een 

goed gevulde mand mee naar 

de boomgaard of de hei. De 

beste tips op een rij, allemaal 

mét picknick-arrangement.

Picknick
Tekst: Liselotte Idema. Illustraties: 
Deborah van der Schaaf

tOerisme

▲ OP ‘T STRAND
Zeeland heeft de schoonste stranden. De 

Zeeuwse stranden zijn breed en kilometers lang, 

van Brouwersdam tot Domburg en Cadzand. 

‘Hutje mutje’ picknicken is er dus niet bij, er is 

plek genoeg. Daarbij: Zeeland heeft de meeste 

zonuren, dus dat betekent urenlang genieten. 

Bij restaurant de Perenboom in Haamstede 

staat een mand met Zeeuws lekkers klaar.

Arrangement (€ 9,50 p.p.)

Gevulde mand met o.a. een zeewierbol met 

gerookte zalm, een broodje gegrilde Zeeuwse 

worst, een wrap met rosbief van de lokale 

vleesboerderij en een Zeeuwse bolus.

Reserveren & Oppikken

Hotel restaurant De Perenboom, Achterweg 9 

Haamstede, www.deperenboom.nl. reserveren 

kan via 0111-65 19 72 of info@deperenboom.

nl o.v.v. Libelle zomerpicknick. Geldig tot 31 

oktober 2012.

▼ ONDER DE APPELBOOM
Geloof het of niet, maar ook bij grote steden 

als Amsterdam, Leiden en Den Haag kun je 

picknicken op een rustige, groene plek. Op 

Landgoed de Olmenhorst gooi je een kleedje uit 

tussen de fruitbomen. september is de beste 

maand voor een bezoek, de bomen hangen 

dan vol met rijpe appels en peren. Wie wil, gaat 

eerst op pad om te plukken en smult daarna 

van het fruit. Verser kan niet! Ook is er in de 

oogsttijd van alles te doen op het landgoed: 

maak een fietstocht, rij mee in de huifkar of volg 

een workshop. Vergeet na de picknick niet naar 

de Landgoedwinkel te gaan om nog wat biolo-

gisch lekkers mee naar huis te nemen.

Arrangement (€ 14,- per volwassene, 

€ 10,25 per kind)

Zelf appels of peren plukken. • Biologische 

picknickmand, voor kinderen een kinderknap-

zak. • Optioneel: fiets huren (€ 12,50 per dag), 

rit met de huifkar (€ 1,50) of een workshop vol-

gen. Kijk voor alle activiteiten op de website.

Reserveren & Oppikken

Landgoed de Olmenhorst, Lisserweg 481 Lis-

serbroek, www.deolmenhorst.nl. reserveren 

kan via 0252-41 31 65 o.v.v. Libelle zomerpick-

nick. Geldig van 9 september tot 28 oktober 

2012. Woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 

uur, zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur.
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tOerisme

▲ OP EEN EILAND
Jarenlang werd de grond in de punt van Zuid-

Holland gebruikt voor landbouw. tot acht jaar 

geleden besloten werd dat het mooi was ge-

weest. De grond moest teruggegeven worden 

aan de natuur. in de dijk werd een gat gegra-

ven en zo ontstond het eiland tiengemeten. 

Het moerassige eiland is bezaaid met wandel-

routes en paden. spot schotse Hooglanders 

of tuur over het water. Onderweg vind je ge-

noeg geschikte plekken om te picknicken. Om 

het hele uur tussen 09.00-17.00 uur vaart een 

pont tussen het vaste land en tiengemeten. 

De boot gemist? Geen nood. Bij Herberg de 

tiengemeten staan opgemaakte bedden klaar.

Arrangement (min. 4 pers., € 12,50 p.p.)

Picknickmand gevuld voor vier personen 

met o.a. luxe belegde sandwiches, fruit, jus 

d’orange, tafelwater en chocolade. • Boekje 

met wandelroutes.

Reserveren & Oppikken

Het bezoekerscentrum in de veerhaven. re-

serveren kan via vraag@herbergtiengemeten.

nl o.v.v  Libelle zomerpicknick. Geldig tot 

31 oktober 2012. Op alle dagen behalve op 

maandag.

▼ BIJ DE BOER
een onverwacht goede picknickplek: het groe-

ne hart. tussen Utrecht, Amsterdam en Den 

Haag stikt het van de geheime plekjes. Fiets 

tussen grazende koeien, oude boerderijen 

en kleine dorpjes of fiets een rondje langs de 

Vinkeveense Plassen en maak onderweg een 

lunchstop. minder actief, maar minstens zo 

leuk: een bezoek aan Kasteel de Haar of een 

boerendiploma halen. Op www.groenehart.

nl staat meer informatie over wat er te doen 

is. Ook kun je er fietsroutes downloaden. een 

fiets meenemen is niet nodig, bij Boerderij Blik 

op de Wei staat een bakfiets met een mand vol 

lekkers klaar.

Arrangement (min. 4 pers., € 15,- p.p.)

Bakfiets en drie ‘normale’ fietsen. • Gevulde 

picknickmand.

Reserveren & Oppikken

Blik op de Wei, ringdijk 2e bedijking 33, 

mijdrecht, www.blikopdewei.nl. reserveren 

kan via info@blikopdewei.nl of via 0297-53 23 

02 o.v.v. Libelle zomerpicknick.

▲ TUSSEN GROENE HEUVELS
in Zuid-Limburg slingeren smalle wegen zich 

tussen groene heuvels en stroken land met 

landhuizen en boerderijen. Het heuvelland ligt 

vol met romantische plekken om een broodje 

te eten in het gras. een paar goede picknick-

plekken: Wittem, boven het klooster op de 

berg met uitzicht over de heuvels, stevens-

weert, bij de maasplassen in de buurt van de 

Hompesche molen of epen, bij de ijskraam 

van Limburg Wingbergerhoeve. Getraind of 

niet, heuvel op en af fietsen is een pittige 

missie. Daarom is een rondtoer op een Vespa 

veel comfortabeler.

Arrangement (min. 2 pers., € 42,50 p.p.)

Vespa Huur. • Gratis Vespa routekaart. 

• royaal gevulde picknickmand.

Reserveren & Oppikken

info@ladolcevespa.nl of 043-609 07 05 

o.v.v Libelle zomerpicknick. De aanbieding is 

geldig tot september 2013, mits geboekt in 

september 2012.

▼ KLEEDJE OP DE HEI
Als het ‘s winters wat vaker en heftiger zou 

sneeuwen, had Overijssel haar eigen Alpen. 

tussen de ‘bergen’ Holterberg en de Haarler-

berg liggen prachtige heidevelden en bossen: 

dé plek om neer te strijken. in augustus en 

september staat de heide in bloei en is het er 

op zijn mooist. Wandelpaden zijn er in alle soor-

ten en maten. De groene route is vier kilometer 

lang, de oranje route is zes kilometer lang. 

maak een tussenstop bij Natuurdiorama: in het 

museum staat de grootste verzameling zoog-

dieren. Kom je op de laatste zondag van de 

maand? Bij schaapskooi twilhaar demonstreert 

de herder hoe hij een kudde opdrijft. in de buurt 

is geen grote stad te bekennen, wel kleine 

dorpjes zoals Holten en Nijverdal. Bij restaurant 

tastoe staan gevulde fietstassen klaar.

Arrangement (€ 18,50 p.p.)

Fietsroute. • Boekje met kortingsbonnen voor 

o.a. Natuurdiorama. • Gevulde fietstassen met 

o.a. wrap met roomkaas en zalm, proscuitto-

ham met meloen, brownie, jus d’orange en wijn. 

• servies. • Picknickkleed.

Reserveren & Oppikken

tastoe, smidsbelt 6-01, Holten, www.tastoein-

holten.nl. reserveren via info@tastoeinholten.nl 

of 0548-80 19 31 o.v.v. Libelle zomerpicknick.
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▲ DRENTS BEZOEK
De Drentse Aa, een natuurplek tussen Assen, 

Zuid-Laren en Gieren, is waanzinnig mooi. Door 

het hele gebied stromen beekjes en liggen uit-

gestrekte weilanden waar schapen grazen. De 

leukste manier om op ontdekkingsreis te gaan 

is per kano. Bij het Zuidlaardermeer kun je er 

een huren. Ook liggen er waterfietsen en boot-

jes klaar. Andere leuke uitstapjes in de buurt 

zijn het Ooievaarsstation (www.delokkerij.nl) en 

Dierenpark emmen.

Arrangement (€ 19,75 p.p.)

rugzak gevuld met o.a. pistoletjes, croissants, 

krentenbollen en bolletjes, vleeswaren zoet en 

hartig beleg en fruit. • Flesje wijn of prosecco. 

• Borden, bestek, glazen en plaids.

• Wandel- of fietsroutes. 

Reserveren & Oppikken

restaurant De Drentsche Aa, ruiterweg 2, 

schipborg, www.de-drentsche-aa.nl. reserve-

ren via inf@de-drentsch-aa.nl of 050-409 16 72 

o.v.v. Libelle zomerpicknick. De aanbieding is 

geldig t/m 31 oktober 2012. 

▼ IN DE DUINEN VAN UTRECHT
Wie wil neerstrijken in de duinen, hoeft niet 

per se naar de kust. tussen rhenen en Zeist 

slingert een strook van bos, vennen en zand-

verstuivingen: de Utrechtse Heuvelrug. te fiets, 

te voet of te paard, dit gebied ligt vol met fijne 

paden. Download op www.uitindeheuvelrug.

nl een gratis app met mooie routes. Wie met 

zijn voetjes in het zand wil lopen, gaat voor een 

tocht door de soesterduinen. Onderweg kom 

je langs picknicktafels, maar zelf een plaid neer-

leggen met lekkere hapjes kan ook. Of ga naar 

Hotel De Klepperman, waar de verse broodjes 

klaar liggen. Geen zin in een wandeling? Het 

prachtige Landgoed Hoevelaken ligt vlakbij, om 

lekker neer te strijken in de grote tuin.

Arrangement (€ 15,- p.p.)

Picknicktas gevuld met sandwiches, zoete lek-

kernijen, fruitsalade en drankjes. • Fiets- en 

wandelroutes in de omgeving.

Reserveren & Oppikken

Bilderberg hotel De Klepperman, Oosterdorps-

straat 11 Hoevelaken, www.bilderberg.nl. 

reserveren via klepperman.reservation@bilder-

berg.nl o.v.v. Libelle zomerpicknick,  

de gewenste datum, het tijdstip en het aantal 

personen. Geldig tot 31 oktober 2012.

▲ POLDERPICKNICK
tussen Lelystad en Almere liggen de 

Oostvaardersplassen. in het moerassige 

gebied heeft de natuur de dagelijkse leiding 

in handen.  rondkijken kan daardoor niet 

zomaar overal. Ondanks dat blijft er genoeg 

te zien en te doen. Bij het bezoekerscentrum 

aan de rand van het gebied wordt van alles 

georganiseerd. maak een rit op de bolderkar 

en ga op zoek naar konikpaarden of mee op 

excursie. een kop koffie drinken kan bij 

Café De Oostvaarders.

Arrangement

10% korting op eten en drinken bij Café De 

Oostvaarders. De lunch kan binnen, op het ter-

ras of op een rustige plek in de buurt van het 

café genuttigd worden.

Reserveren & Oppikken

reserveren is niet nodig. Café De Oostvaarders, 

Oostvaardersbos-plaats, Almere, www.cafede-

oostvaarders.nl.

▼ TUINBEZOEK
Zelf geen (grote) tuin? De tuin van landgoed 

Beeckestijn is ‘te leen’. Plek genoeg, want de 

grond om het landgoed lijkt wel een park met 

mooie perken, bomen en bloembogen. ieder 

deel heeft een eigen stijl. Van Frans tot engels 

en Japans. eeuwen geleden waren het vooral 

mensen uit Amsterdam die hierheen kwamen 

om de stad te ontvluchten. Nu is de tuin voor 

iedereen. een fijne - en vooral heel mooie - plek 

om neer te strijken met een goed boek. in de 

brasserie in het landhuis staat een picknick 

klaar. Daar is ook een tentoonstelling te zien. 

Arrangement (min. 2 pers., € 18,50 p.p., 

incl. fietsroute: € 20,50 p.p. met eigen  

fietsen)

Bezoek aan Beeckestijn (gratis toegang voor de 

tentoonstelling). • Boekje met historische toe-

lichting van het landgoed. • Heerlijke picknick  

in de tuin met onder andere een flesje water, 

een flesje wijn, twee broodjes, fruit en verse  

croissants. • Optioneel: fietsroute in de  

omgeving.

Reserveren & Oppikken

Landgoed Beeckestijn, rijksweg 136, Velsen-

Zuid, www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.  

reserveren kan minimaal een week van tevoren 

via info@beeckestijn.nl o.v.v. Libelle zomerpick-

nick. Geldig t/m 31 oktober 2012, van  

donderdag t/m zondag. 
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▲ PICKNICKLANDGOED
De officiële naam van dit prachtplekje is Land-

goed rosendael. Wij noemen het liever een 

kasteel. De kasteeltuin lijkt net een park. Dwaal 

over de bruggetjes, langs vijvers en beekjes of 

neem een kijkje in de theekoepel of de rozen-

tuin. Het kasteel en de tuin zijn open voor be-

zoek. speciaal voor Libelle-lezeressen is er een 

rondleiding en een lunchpakket, compleet met 

mand, plaid en lekkers.

Arrangement (€ 19,- per volwassene, € 9,25 

per kind t/m 12 jaar)

entree en rondleiding door het park. • rondlei-

ding door het kasteel. • Picknickmand met o.a. 

belegde broodjes, gemberboterkoek, hartige 

snack en drinken. Kinderen krijgen een knapzak 

met o.a. een krentenbol, mandarijn, zakje chips 

en een kleurplaat. • Plaid (plaid en mand weer 

inleveren, knapzakje niet). • 50% korting op de 

bezoekersgids (nu € 3,50, normaal € 7,-).

Reserveren & Oppikken

Park en Kasteel rosendael, rosendael 1,  

rosendael, www.mooigelderland.nl/rosendael. 

reserveren onder voorbehoud van beschik-

baarheid, minimaal drie dagen van tevoren via 

026-364 46 45 o.v.v. Libelle Zomerpicknick. Bij 

slecht weer kan worden uitgeweken naar de 

Oranjerie of het theehuis (annuleren is niet mo-

gelijk). Kijk voor openingstijden op de website.

▼ IN DE BOOT
Van de Biesbosch tot Dommeldal en de Dru-

nense Duinen. Brabant ligt vol bijzondere 

plekjes. Bos, stuifzand of water. Ga te water 

voor een vaar-picknick en ontdek in een dag 

hoe mooi Brabant vanaf het water is. eenden, 

fuutjes en meerkoeten zwemmen langs. Nodig 

gerust al je vrienden uit, want er is plek genoeg! 

De boot ligt klaar in Lith, bij de Lithse Ham en 

de maas. in de buurt liggen leuke aanmeer-

plaatsen en strandjes voor een picknickbreak. 

maar eten en varen kan ook prima tegelijk.

Arrangement (€ 99,- voor 8 pers.)

sloep riverCruise23 voor acht personen (1 dag 

huur). • Goed gevulde picknickmand. • Opti-

oneel: wie een nachtje wil blijven slapen, krijgt 

40% korting op de huur van een lodge.

Reserveren & Oppikken

Brabant Pleasure, de Lithse Ham 3, Lith, www.

brabantpleasure.nl.

▲ NATUUR ÉN CULTUUR
een van de bekendste en meest centrale 

natuurplekken is de Veluwe. Dat er heel 

veel bos en heide is, weet iedereen. in 

Nationaal Park de Hoge Veluwe staan 

witte fietsen klaar voor een (gratis!) fietstoer. 

Cultuur opsnuiven en een paar echte Van 

Goghs bekijken kan bij het Kröller-müller 

museum. Bij hotel Klein Zwitserland staat 

een picknickmand voor onderweg klaar. 

spreid een kleedje in het nationale park of 

bij kasteel Doorwerth.

Arrangement (€ 17,50 p.p.)

Gevulde mand met o.a. vruchtensap, 

luxe broodjes, een wrap, fruitsalade 

en bonbons.

Reserveren & Oppikken

Bilderberg hotel Klein Zwitserland, Kleinzwit-

serlandlaan 5, Heelsum, www.bilderberg.nl. 

reserveren via klein-zwitserland@bilderberg.

nl of 0317-31 91 04 o.v.v. Libelle zomerpick-

nick. Geldig t/m 31 oktober 2012.

▼ FRIESLAND = VAARLAND
Water, water en nog eens water. Wie Fries-

land echt wil ontdekken, ontkomt er niet 

aan om in een boot te stappen. een van 

de mooiste gebieden in het hoge noorden 

is Alde Feanen. Vaar tussen het riet door 

en kijk uit over moerasbossen en meren. in 

eernewoude ligt een sloep klaar voor zes 

personen. Vaar door Alde Feanen, langs 

knusse dorpjes of naar de grachten van 

Leeuwarden. 

Arrangement (vanaf € 27,30 p.p. o.b.v. 6 

pers., vanaf € 35,45 p.p. o.b.v. 4 pers.)

Basis of luxe picknickmand. • sloep inclusief 

brandstof (hele dag = tot zonsondergang).

 • extra: een kan koffie met fryske dúmkes.

Reserveren & Oppikken

Alde Feanen, De stripe 22, eernewoude. 

reserveren minimaal 24 uur van tevoren via 

info@aldefeanen.nl of via 0511-53 92 15 

o.v.v. Libelle zomerpicknick. Geldig tot 31 

oktober 2012.
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