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Heerenveense school / Museum
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De Heide
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WELKOM IN ONZE REGIO

Posthuis Theater

Dankzij Thialf en het Abe Lenstra Stadion staat de regio
Heerenveen internationaal op de kaart als Sportstad.
En daar zijn we trots op. Maar onze regio heeft nog zoveel
meer te bieden. Denk aan prachtige natuurgebieden met
bossen en water, bruisende centra en karakteristieke dorpen.
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Feedback? Mail ons:
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Museum Belvedère
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Parkgebied Oranjewoud (de Overtuin)
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Sportstad Heerenveen
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Uitkijktoren Ketliker Skar
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Openluchtzwembad Jubbega
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Oudehorne (met kabouterpad)

GERSLOOT

foto: Jan Kelder-

Molen Welgelegen

foto: Plaatselijk Belang Oude- & Nieuwehorne

TERBAND

07
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Goud voor onze prestaties in de sport. Sport zet onze
regio wereldwijd op de kaart. Goud als symbool voor
onze prachtige
omgeving om te wonen en recreëren.
ALDEBOARN
Heerlijk ontspannen. Goud voor onze ondernemers
AKKRUM en werknemers die dagelijks presteren. We zijn de
TURFROUTE
banenmotor van de provincie.

ngoudenplak.nl

GOUDEN EVENEMENTEN
In de regio Heerenveen is ontzettend veel te beleven.
Van evenementen van wereldformaat tot lokale evenementen.

foto: Peter Wouda

GERSLOOTPOLDER

waar we trots op zijn!

Tijdens een schaatswedstrijd in Thialf zie je de wereldtop over
het ijs vliegen. Maar ook het moderne Oranjewoudfestival en
historische Flaeijelfeest zijn typerend voor onze regio.
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AKKRUM

ALDEBOARN
NES

We kunnen hier niet álle evenementen opnoemen,
ZWEMBAD
JUBBEGA
dus bekijk in onze agenda wat er allemaal te doen
is.
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Ecokathedraal Mildam
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Walk of Fean
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Haven/ watersport Akkrum
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Abe Lenstra Stadion
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Tripgemaal
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informatiepunt Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen

www.ngoudenplak.n l/agenda

een selectie van locaties in de Regio Heerenveen
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GOUDEN GEBIEDEN

Wandel & fietsknooppuntennetwerk
In de regio Heerenveen is een volledig
fiets- en wandelroutenetwerk.
Plan je eigen fiets- of wandelroute
op www.route.nl en klik op ‘routeplanner’.
Maak daarbij de keuze uit fietsen of wandelen (met een fiets of wandelaar links
van de kaart).

met ieder z’n eigen verhaal om te ontdekken
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Het gebied ten oosten van Heerenveen kent een rijke geschiedenis. Dit is het gebied waar het bruine goud, oftewel
turf, gewonnen werd door ‘het volk zonder uren’ waar
Domela Nieuwenhuis voor opkwam. De kenmerken van de
turfwinning zijn nu nog goed zichtbaar in het landschap.
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Even uitblazen? Een overzicht van
rustpunten vind je op www.rustpunt.nu.
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Marrekrite
De regio Heerenveen is rijk aan water.
De historische Turfroute loopt dwars door de

Geniet van de Deelen, vind de enige baggelmachine van
Nederland, wandel of fiets langs de Wijken of vaar over de
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gehele regio heen. Onze regio is ook een goede
uitvalsbasis naar de friese meren in de rest van
de provincie. Informatie over vaarroutes en

OUDESCHOOT

ligplaatsen vind je op www.marrekrite.frl.
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Turfroute. Maar geniet vooral ook van de kleinschalige
voorzieningen en natuur in dit gebied.

Waterrijk

Het noorden van onze regio is dé
uitvalsbasis voor activiteiten op het water.
Akkrum, Nes en Aldeboarn zijn echte watersportdorpen, maar ook prachtig te voet of vanaf de
fiets. Na afloop even slenteren langs de winkels, de
kunstroute lopen of ontspannen bij de horeca.
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Akkrum
Akkrum is een prachtig, karakteristiek dorp.
Het heeft een treinstation, ligt aan de autoweg
A32 én is een knooppunt in de watersport.

De Deelen
Een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en graslanden in het afgegraven veen. Dat is De Deelen,
in het hart van Friesland.
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Gezellig centrum Heerenveen
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Je vindt een uitgebreid en divers aanbod van winkels
in Heerenveen. Naast de grote namen en leuke
(woon)winkels van lokale ondernemers, vind je
er ook veel kledingwinkels.
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Sportstad
Heerenveen
Sport maakt de regio Heerenveen wereldwijd bekend. Het
maakt Heerenveen een stad.
Beleef het als publiek tijdens
één van de vele (internationale)
sportwedstrijden in Thialf of het
Abe Lenstra Stadion. Maar zelf
actief bezig zijn kan natuurlijk ook. Bind de schaatsen of
skeelers onder, of spring eens
op de klimwand.
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Na het winkelen even bijkomen of tussendoor even
pauzeren? Dat kan in één van de vele horecagelegenheden in Heerenveen. Met meerdere terrassen in
de landelijke terras top 100, waaronder de nummer 1
van 2018, komt dit zeker goed!
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Vorstelijk
Oranjewoud
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Oranjewoud dankt zijn naam aan
de aanwezigheid van de Oranjes.
In 1676 kocht prinses van Oranje Albertine Agnes van Nassau er een landgoed en gaf
het de naam Oranjewoud. De lange lanen, parken,
het koninklijke bos en de landgoederen bieden nog
steeds een prachtig, statig landschap waar je heerlijk
kunt wandelen, fietsen, mountainbiken of paardrijden.

In het zuidoosten van Friesland
is in de zestiende eeuw begonnen de aanleg van vaarwegen
waarover turfschippers hun
vracht
naar het westen van het land
konden vervoeren.
Vanuit Akkrum loopt de
route helemaal door tot
Drenthe en Overijssel.
Onderweg kom je verhalen tegen over heren van
stand, veenbazen en arme

musea
monument
ecokathedraal
ijsbaan (overdekt)
theater
kerk
moskee
(oude) molen
bibliotheek
haven

zwembad/meer (buiten)
hotel
ziekenhuis

A
00

