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Op pad in eigen regio en eigen land: het afgelopen 
jaar zijn we noodgedwongen door het coronavirus 
dicht(er) bij huis gebleven. Hierdoor hebben we ons 
eigen land en regio kunnen (her)ontdekken. Om maar 
even in de sporttermen van Johan Cruijff te blijven: 
‘ieder nadeel heeft zijn voordeel’. 

En nu staat het toeristische seizoen op het punt van 
beginnen. Eén ding weten we zeker; ook dit seizoen 
zullen we weer meer in eigen land en regio blijven 
door het coronavirus. Natuurlijk hebben we al een 
jaar de tijd gehad om allemaal mooie en interessante 
plekken te ontdekken. Met dit inspiratiemagazine 
voor de regio Heerenveen willen wij u inspireren om 
verder op pad te gaan in de regio én we laten u veel 
mooie en bijzondere plekken in de regio zien. Maar 
niet alleen wij geven u veel inspiratie, we hebben 
bijvoorbeeld ook een aantal ondernemers in de regio 
gevraagd welke tips zij aan hun gasten geven over 
onze regio. 

En wat te denken van de ‘bucket list’: een lijst met 
dingen die je dit seizoen móet hebben gezien of 
gedaan in de regio Heerenveen. Ontdek de regio 
met een sup vanaf het water, of met behulp van 
een aantal bijzondere wandel- en fietsroutes. In dit 
magazine staan een aantal routes beschreven, maar 
op onze website www.ngoudenplak.nl vindt u 
nog veel meer routes en inspiratie! 

Laat u inspireren en ga er op uit in onze regio. En 
als het weer kan, bezoek dan vooral onderweg ook 
onze lokale ondernemers voor bijvoorbeeld wat eten 
of drinken. Ik ga in ieder geval proberen alles van de 
bucket list te bezoeken dit seizoen. 

Doet u ook mee? 

Met ’n Gouden groet,
Frank van Hout
Voorzitter regio Heerenveen ’n Gouden Plak
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Suppen in de regio 
Stel je eens voor, het is een mooie (zomer)avond en de zon 
gaat in vele kleuren onder. Als je op dat moment op het 
water bent? Dat is magisch, volgens watersporters. Er is één 
supertoegankelijke en duurzame sport die wellicht ideaal is
voor dit soort avonden: suppen. Oftewel, stand up paddling. 
In de gemeente Heerenveen vind je intrigerende doorkijkjes, 
sup je langs kunst of sta je oog in oog met de dieren die in  
de regio verblijven. De vraag is: wanneer ga jij het proberen?  
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Sup Away Heerenveen
Volgens Frieda Riezebos van Sup 
Away Heerenveen kan iedereen 
leren suppen. Of je nu 6 jaar bent, 
of 83. “Suppen draait om één ding 
en dat is balans. En balans in het 
leven zorgt voor balans op het board. 
Iedereen kan binnen twee tot zes 
lessen leren suppen. Ik geef tijdens 
mijn lessen de techniek mee én leer 
je  over stromingen en de wind zodat 
deelnemers zich op het water kunnen 
redden. En ja, dat betekent soms 
‘om-suppen’ omdat het voor je lijf 
beter is om niet met zijwind te willen 
suppen. Overigens begin je altijd met 
tegenwind en eindig je het liefst met 
de wind in je rug.” 

Verzamelen van ervaringen
Frieda Riezebos verzamelt ervaringen. 

“Zet mij op het water en ik ben blij!”, 
zegt ze. Als kitesurfster was Frieda al 
veel op het water te vinden. Ze heeft 
een jaar lang over de wereld gereisd 
en op de beste spots gekite. Acht jaar 
geleden ontdekte ze stand up paddling, 
kortweg suppen genoemd. Een paar 
jaar later begon ze haar supschool ‘Sup 
Away’ in Heerenveen. Inmiddels zijn 
haar weken goed gevuld met lessen, 
doet ze aan clean uppen én is ze niet 
meer weg te denken van de wateren in 
onze gouden regio Heerenveen! 

“Eerlijk is eerlijk, zonsondergangen zijn 
fijne momenten om op het water te 
zijn.” Er is alleen één grote ‘maar’ aan 
kitesurfen, volgens Frieda. “Je hebt 
wind nodig.” En verder kun je het hele 
jaar door suppen. “Je moet gewoon je 
kleding aanpassen en gaan!”

Veilig het water op
“Naast het dragen van goede 
felgekleurde kleding – en bij koude 
temperaturen een droogpak of wetsuit 
– gebruik je altijd je leash bij het 
suppen. Verder zijn er eigenlijk geen 
beperkingen om te gaan suppen. Wel 
is het natuurlijk verstandig om met zijn 
tweeën het water op te gaan en ga je 
ver, zet dan een auto bij het begin- en 
eindpunt neer. Als je dan moe wordt 
hoef je niet helemaal terug te suppen.”

Advies over boards
Denk je nu, dat wil ik ook proberen? Dan 
raadt Frieda aan om goed te bedenken 
wat je wilt met suppen. “Zijn dit lange 
tochten? Of wil je liever ‘spelen’ in het 
water? Dit heeft namelijk gevolgen voor 
de keuze van je supboard. Vergelijk het 
maar met fietsen: je hebt verschillende 
soorten boards voor verschillende 
doelen. Ook moet je je bedenken dat je 
misschien wel een goedkoop board kunt 
aanschaffen, maar dat die kwalitatief 
minder goed is. En de beste tip: probeer 
eerst verschillende boards uit voordat je 
er eentje koopt. Dan kun je het verschil 
voelen en ontdekken wat bij je past.”  

Stand up paddling is dé sport die altijd en overal kan en 
waarbij je niet meteen bang hoeft te zijn voor blessures. 
Daarnaast is het ook nog eens duurzaam voor onze natuur 
én een goede work-out. Er is slechts één belangrijke tip: 
neem eerst even een lesje of twee. Je krijgt dan een stukje 
techniek mee én leert over stromingen en wind. Daarna kun 
je altijd en (bijna) overal het water op: suppen maar!

“Suppen gaat 
over balans”

Frieda Riezebos
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SUPPEN
IN DE REGIO

Rondje Akkrum-Nes
ca. 6,4 km

Je start vanaf de steiger vlakbij 
Hotel Restaurant Goerres. Tegenover 
de steiger is een P+R terrein. 
Een rondje door waterrijk Akkrum 
brengt je onder andere langs het 
rijksmonument Coopersburg én langs 
het beeld van de beroemde reuzen 
Manke Meine en Kromme Knilles die 
deze brede vaarten ooit gegraven hebben. Ook leuk: je 
supt over het Leppa akwaduct, richting Nes, met zijn vele 
woningen aan het water. 

Mildam – Museum Belvédère 
ca. 5,5 km

Laat je vooral niet afleiden door de 
strakke lijnen van deze route. Deze 
route is tijdens het blauwe uurtje 
een prachtige route waarbij je de 
zonsondergang tegemoet supt terwijl 
je geniet van de prachtige natuur.  
Je eindigt in het indrukwekkende 
Museumpark rond Museum Belvédère 
waar deze zomer de internationaal vermaarde beelden van 
Tony Cragg te zien zijn. 

Voor meer routes kijk je op: 
www.ngoudenplak.nl/zien-doen/routes/ 

Of ga voor meer informatie naar: 
www.supawayheerenveen.nl 

“Zet mij op het 
water en ik ben blij!”   Of scan

de QR code
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Op ‘Tusken de Marren’ staan 72 vakantiewoningen. “De meeste huizen staan aan het water en 
hebben een eigen aanlegsteiger”, vertelt Sophia. “Het park ligt in het hart van Friesland, tussen 
het Pikmeer en het Sneekermeer. In de winter komen mensen hier om te vissen, en in de zomer 
om te varen. Je kunt bij ons een bootje huren, ook als je geen gast bent.”

TIP 1

Café ‘Kromme Knilles’,  
Akkrum
In het centrum van Akkrum vind je het 
dorpscafé ‘Kromme Knilles’. “Wij hebben 
gasten die speciaal voor dit café terugkomen”, 
lacht Sophia. “Het is een bruin café, waar 
je voor je gevoel even teruggaat in de tijd. 
En je kunt er heel lekker eten. De kaart is 
eenvoudig, maar er staan ook vegetarische 
en vegan gerechten op. Het eten is niet te 
duur, terwijl je een grote portie krijgt.” Vanaf 
recreatiepark ‘Tusken de Marren’ is het tien 
minuten lopen naar het café. Het is mogelijk 
om eten af te halen bij ‘Kromme Knilles’.

TIP 2

Kunstroute, Akkrum 
Dit jaar wordt voor de vierde keer de 
kunstwandelroute ‘Slach Troch Akkrum’ 
georganiseerd. Het thema is dit jaar 
‘Verbinding’. Op verschillende plekken in en 
rond Akkrum is beeldend werk van lokale 
(amateur)kunstenaars te bewonderen. De 
kunstenaars hebben speciaal voor deze route 
beeldend werk gemaakt, dat aansluit bij het 
thema ‘Verbinding’. De kunstwandelroute is 
vanaf 1 juni te bewonderen. Een brochure 
over de kunstroute is gratis verkrijgbaar bij de 
plaatselijke middenstand, bij de haven en bij 
het treinstation.

“Fietsers komen hier graag”, volgens Greet. 
“Voor hen is onze trekkershut ideaal. Maar 
ook voorbijgangers kunnen uitrusten op 
ons theeterras, waar we zelfgemaakt gebak 
serveren. Indien nodig kun je bij ons je 
e-bike opladen.” 

TIP 1

Fietsen door het landschap, 
Tjongervallei
“In deze omgeving is het heerlijk fietsen. 
Onze gasten zijn altijd verrast dat het 
landschap hier zo gevarieerd en wijds is. Je 
hebt de vele smalle turfvaarten, ook wel 
‘wyken’ genoemd, waar weinig verkeer is. 
Maar vlakbij is ook het riviertje De Tjonger, 
waar een fietspad langsloopt en geen 
auto’s rijden. De natuur hier is gevormd in 
de IJstijd. Toen het ijs wegtrok ontstonden 
uit het smeltwater de drie beekdalen 
de Lindevallei, het Koningsdiep en de 
Tjongervallei. 

Als je de gratis app ‘regiowijzer’ op je 
telefoon zet, zie je welke fietsknooppunten 
er in de regio Zuidoost-Friesland zijn. Zo kun 
je je eigen fietsroute samenstellen.”

Sinds 25 jaar runt Greet 
Musch samen met haar man 
Maarten ‘Minicamping Singel’ 
in Jubbega. Achter hun 
verbouwde boerderij kun je bij 
hen in alle rust en ruimte op 
het platteland kamperen. Er zijn 
zo’n twintig kampeerplekken 
en er staat een trekkershut. 
Respect voor de natuur en 
het milieu zijn belangrijk voor 
Greet. Zo maakt de camping 
gebruik van zonnepanelen en 
zijn er duurzame douches. In 
haar streekwinkel verkoopt 
ze een klein assortiment aan 
biologische streekproducten.

Sophia Eringa is sinds de zomer van 
2020 parkmanager bij Recreatiepark 
‘Tusken de Marren’ in Akkrum. 
Daarvóór werkte ze negen jaar lang 
in het buitenland voor verschillende 
reisorganisaties. “Maar voor een mooie 
vakantie hoef je Friesland eigenlijk niet 
uit”, aldus Sophia. “Er komen in ons 
park mensen die vlakbij wonen, puur 
voor de natuur en de ruimte. Je kunt  
hier coronaproof vakantie vieren!” 

Sophia Eringa 
van recreatiepark ‘Tusken de Marren’  

Greet Musch 
van Minicamping Si ngel’ 

EROPUIT TIPS VAN RECREATIE-ONDERNEMERS
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“De kamers heb ik in alle haast toen maar ‘Ien, 
Twa, Trije, Fjouwer, Fiif en Seis’ genoemd”, lacht ze. “Het mooiste aan mijn werk vind ik de ver-
halen van alle gasten én dat ze zich hier thuis voelen.” En dat lukt aardig. ‘Uitgerust voor Zaken’ 
heeft op booking.com de hoogste score in de regio.

TIP 1

Tsjerkepaad, Oudeschoot
Bianca maakt zelf wandelroutes, maar ze geeft mensen ook vaak de tip om het Tsjerkepaad 
(Kerkepad) te lopen. Het Tsjerkepaad is een historisch pad dat ooit Oudeschoot met Rotstergaast 
verbond. “De wandeling gaat door weilanden en langs het Taconisbos. Het is een prachtige route, 
maar nog bij veel mensen onbekend.” Er zijn aan de Rotstergaastweg in Nieuweschoot twee 
startpunten: bij de brug over de Engelenfeart, of bij de parkeerplek van begraafplaats Schoterhof. 
De wandelroute is zeven kilometer lang en een kaart is te vinden op de website van ‘It Fryske 
Gea’. Het pad is nog wel tot 15 juni gesloten in verband met het broedseizoen.

TIP 2

Museum Belvédère, Oranjewoud
Bianca stuurt haar gasten graag naar het museum 
Belvédère. “Bij het museumcafé kun je, op afspraak, 
een uitgebreide picknickmand of -rugzak bestellen. 
Vanaf het museum loop je zó naar de Overtuin, een 
prachtige plek om samen te picknicken. In de mand 
zit per persoon een belegd broodje, een salade, een 
wrap, verse jus en iets lekkers.” 

TIP 3

Restaurant Smûk, Oranjewoud
Een derde tip van Bianca is restaurant ‘Smûk’, een trendy ingericht restaurant  
aan de rand van Oranjewoud en It Ketliker Skar bij Katlijk. Restaurant ‘Smûk’ kookt met  
seizoenproducten uit de regio, en afhalen is mogelijk.

TIP 2

Natuurexcursies, 
Delleboersterheide

“Je kunt ook een natuurexcursie boeken 
bij onze huis-ecoloog Willem Bosma”, 
vervolgt Greet. “Zoals bijvoorbeeld een 
excursie waar je samen op zoek gaat naar 
reptielen en amfibieën. Een wandeling 
door het Friese landschap behoort ook 
tot de mogelijkheden. Hier vlakbij is de 
Delleboersterheide, een natuurgebied bij  
De Tjonger waar in de zomer meer dan 
veertig verschillende soorten libelles te 
vinden zijn. De excursies zijn geschikt 
voor kinderen en dus een leuk uitje voor 
gezinnen. Via onze website kun je contact 
opnemen om te reserveren.”

Bianca Veenstra is gastvrouw 
van de luxe B&B ‘Uitgerust voor 
Zaken’ aan de Rottumerweg 
in Heerenveen. Op deze hip 
ingerichte, verbouwde boerderij 
aan de Engelenfeart bij het 
Heidemeer ontvangt Bianca zowel 
zakelijke gasten als toeristen. 
In 2016, tijdens ‘Night of the 
Koemarkt’, gingen de deuren van 
‘Uitgerust voor Zaken’ iets eerder 
open dan verwacht. Bianca kreeg 
een telefoontje dat de Edwin Evers 
Band nog een slaapplek zocht. 

Bianca Veenstra 
van ‘Uitgerust voor zaken’

Sophia Eringa 
van recreatiepark ‘Tusken de Marren’  

Greet Musch 
van Minicamping Si ngel’ 
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BURGEMEESTER FALKENAWEG 56 • 8442 LE HEERENVEEN      0513-232 172

AUTHENTIEKE ITALIAANSE KEUKEN
EEN BIJZONDER ITALIAANS RESTAURANT - OSTERIA
Genieten van pure, eigentijdse Italiaanse gerechten in het hart van 
Friesland. In de historische ambiance van het prachtige monumentale 
pand van de ‘Technische School’ in Heerenveen nemen wij u mee op een 
culinaire reis naar het gastronomische Italië. Op zomerse dagen zal de 
mediterrane ambiance niet ontbreken op ons sfeervolle terras.

DE SMAAK VAN ITALIË
Met verstand van smaak en met echte aandacht voor mooie ingrediënten, 
serveren wij u op eigen wijze diverse pastagerechten, salades en andere 
Italiaanse culinaire lekkernijen. Smaakvol eten zonder opsmuk.

OPENINGSTIJDEN
Bekijk onze website voor de 
meest recente openingstijden.

ngoudenplak.nl

Producten van jouw vaste winkels en horeca 
in Heerenveen bestel je gemakkelijk via

bezorgeninheerenveen.nl

We houden 
ons aan 
de RIVM 

richtlijnen!

Kom winkelen
(op afspraak) in het centrum 

van Heerenveen!

WINKELS EN HORECA IN HEERENVEEN 
STAAN VOOR JE KLAAR!
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TREINSPOOR

TURFROUTE

TURFROUTE
HEERENVEEN

ORANJEWOUD

KATLIJK

DE KNIPE

NIEUWESCHOOT

OUDESCHOOT

NIEUWEHORNE

TJALLEBERD

MILDAM

HASKERDIJKEN

TERBAND

OUDEHORNE

JUBBEGA

ALDEBOARN

AKKRUM

BONTEBOK

LUINJEBERD

AENGWIRDEN

GERSLOOT

NES

HOORNSTERZWAAG

GERSLOOTPOLDER

ZWEMBAD
JUBBEGA

Soms zit je te mijmeren over de dingen die je allemaal nog wil doen. Je 
zoekt misschien op internet en bladert diverse tijdschriften door voor wat 
inspiratie. Wij van Regio Heerenveen ’n Gouden Plak en GrootHeerenveen 
zijn voor je op zoek geweest en komen tot de ontdekking dat je helemaal 

niet zo ver hoeft te kijken om iets leuks te doen, of het nu  cultureel 
of actief is. Wij hebben voor jou een gevarieerde bucket list samengesteld 

om zo de regio nog beter te leren kennen.  

Wedden dat je ze nog niet alle tien gezien hebt... >>>

10x ‘n gouden plak in de buitenlucht10x ‘n gouden plak in de buitenlucht

Bucket
list

De Heerenveen ‘n gouden regio
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Adem de sferen rondom het Woutersbergje. 
Het Woutersbergje wordt vaak fout 
aangeduid als ‘Woudsterbergje’ door de 
ligging bij Oranjewoud. Officieel heeft het 
bergje haar naam te danken aan de Julia 
Jan Wouters Stichting. Dit bergje is een 
kunstmatige heuvel.

Adres: Bos Oranjewoud.

 Woutersbergje    
 Oranjewoud 
 NATUUR ACTIEF Sta bovenop de Kiekenberg. Dit is 

het hoogste punt in de omgeving van 
Nieuwehorne, Oudehorne en Oldeberkoop. 
Oorspronkelijk gaat het hier om twee 
rivierduintjes: de Grote en de Kleine 
Kiekenberg. Er is een gemarkeerde 
rondwandeling van ongeveer zeven 
kilometer, die begint en eindigt bij 
het beeld van geit Snoesje, tegenover 
de Bonifatiuskerk in het centrum van 
Oldeberkoop. Onderweg kom je langs 
heideveldjes, bosperceeltjes, houtwallen, 
singels en een stelsel van vaarten en 
wijken door De Tjongervallei. Hier gaat de 
geschiedenis van de vervening echt leven! 

Adres: Siebe Annesweg, Oudehorne.

 Kiekenberg    
 Oudehorne  
 NATUUR ACTIEF

Loop met je blote voeten door het water bij 
het recreatiegebied De Heide. 

Adres: De Dreef, Heerenveen. 

 Recreatiegebied De Heide 
 Heerenveen
 ACTIEF

De Stichting Historie Heerenveen heeft, 
met ondersteuning van de gemeente 
en de Rotary Club Heerenveen, veertien 
monumenten in Heerenveen voorzien van 
een QR-code. Belangstellenden kunnen de 
camera van hun smartphone of tablet erop 
richten. Vervolgens krijgen ze uitgebreide 
informatie over de geschiedenis van het 
gebouw op hun scherm. Loop langs de 
veertien monumenten in Heerenveen en 
maak kennis met hun historie. 

Zie ook: 
www.historieheerenveen.nl
of scan deze QR code.

 Veertien monumenten  
 Heerenveen
 ACTIEF CULTUUR

MEER LEUKE DOEN&ZIEN UITJES VIND JE OP: 

WWW.NGOUDENPLAK.NL

Check ze alle 10!

Of sca n de QR code

De Heerenveen ‘n gouden regio



13
EROPUIT IN MIJN REGIO // VOORJAAR 2021EEN UITGAVE VAN REGIO HEERENVEEN ‘N GOUDEN PLAK EN GROOTHEERENVEEN 

Bezoek de Ecokathedraal in Mildam, van 
kunstenaar-filosoof-landschapsarchitect 
Louis le Roy (1924-2012). Aan de 
Ecokathedraal wordt permanent gebouwd 
door Stichting Tijd. De Ecokathedraal is 
bedoeld als een werkplaats waar langdurige 
processen tussen mens en natuur worden 
bestudeerd. Door stoeptegels, straatstenen 
en ander overtollig stenen bouwmateriaal 
op bijzondere wijze opeen te stapelen kan 
de flora en fauna zijn natuurlijke gang 
gaan. Het gebied is privé-grond, maar is 
24/7 gratis toegankelijk voor 
belangstellend publiek. 

Adres: Yntzelaan in Mildam.

 Ecokathedraal 
 Mildam
 NATUUR ACTIEF CULTUUR

Stonehenge in het Ketliker Skar. Het beeld 
Ode aan de Wolf van beeldhouwer Anne 
Woudwijk moet je gezien hebben.

Adres: Schoterlandseweg 26, Katlijk.

 Ode aan de Wolf  
 Katlijk
 NATUUR ACTIEF CULTUUR

Bezoek de zes enorme, monumentale 
beelden van Tony Cragg, van 24 april tot 26 
september buiten bij het Museum Belvedère 
in Oranjewoud te bewonderen. De beelden 
van de internationaal vermaarde kunstenaar 
Tony Cragg (1949) staan normaal gesproken 
in wereldsteden als Venetië, Sao Paolo en 
Sydney. Zes monumentale sculpturen krijgen 
een tijdelijk onderkomen op verschillende 
locaties in het museumpark, zorgvuldig 
gekozen door de kunstenaar zelf. 

Adres: Oranje Nassaulaan 12, Heerenveen.

 Beelden van Tony Cragg  
 Museum Belvedère 
 CULTUUR

Bewonder het kunstwerk onder de brug van 
Aldeboarn. Het kunstwerk is een idee van 
Ingrid Riemersma die bij het zien van een 
graffiti-voorstelling tijdens de gondelvaart 
in 2017 dacht: ‘Dit verdwijnt vast in een 
schuur’, waarop zij in contact trad met 
Graffiti Platform Leeuwarden. De onderkant 
van de brug is door drie graffitikunstenaars 
omgetoverd tot één groot kunstwerk. 

Adres: Súdkant Aldeboarn.

 Kunst onder de brug   
 Aldeboarn 
 CULTUUR

Het thema van de kunstroute is “Vrijheid” 
(tot begin mei) en vanaf 1 juni “Verbinding”. 
Wat u krijgt te zien op deze route zijn 
doeken met schilderijen, tekeningen, foto’s 
en/of ruimtelijke objecten van het werk van 
plaatselijke (amateur) kunstenaars.
De kunstroute is 4 kilometer en gemarkeerd 
door witte voetstappen over het trottoir. 
Deze route gaat door het centrum maar 
ook over de jachthaven. De bijbehorende 
brochure is af te halen bij het station 
en de horeca. 

Startpunt: Station Akkrum, Galemaleane 1.

 Kunstroute 
 Akkrum
 ACTIEF CULTUUR

Verstopt tussen de bomen in het 
parklandschap van Oranjewoud staat 
uitkijktoren Belvedère. Belvedère is een 
Italiaanse term en betekent letterlijk ‘mooi 
uitzicht’. En dat klopt wel, want als het 
héél helder weer is, kun je wel tot aan de 
Waddeneilanden kijken! De toren staat op 
een heuveltje en is zelf 18 meter hoog. Je 
hoeft dus maar 108 treden op om van een 
prachtige zonsopgang of zonsondergang te 
genieten.

Adres: Bieruma Oostingweg, Oranjewoud.

 Uitkijktoren Belvedere 
 Oranjewoud
 NATUUR ACTIEF
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De spannendste vakantie 
begint bij Euphoria

Nieuw:  
Nõs van 

Fun 
Factory

Passend advies

Kwaliteit

Laagdrempelig

Ruim assortiment

Hét maandblad 
met verhalen uit jouw regio

op de bank én... online!

HET LAATSTE (SPORT)NIEUWS 
LEES JE ONLINE OP:

WWW.GROOTHEERENVEEN.NL 

VOLG ONS!

Meer dan B&B!
•  Vergaderarrangementen 

met rallyrijden of suppen
•  Foto- en fi lmlocatie
•  Private dining voor groepen
•  Schaatstrainingskamp 

ism topskating.nl 

Rottumerweg 17 - 8445 PA Heerenveen T: 0513 43 72 26
E: info@uitgerustvoorzaken.nl - www.uitgerustvoorzaken.nl

Hip&trendy
overnachten

Herenwal 49 • 8441 BB Heerenveen
T: 06-51 53 27 28 • E: dewijnschuurheerenveen@gmail.com

+Twee dozen (6 � essen per doos)

AIX Cote de Provence 
voor € 179,95 (ipv € 191,40) 

Nú met gratis setje 
van 2 Aix Riedel glazen 
in geschenkverpakking 
ter waarde van € 39,95

(zolang de voorraad strekt)

EXTRA 
CADEAU!

(Op vertoon van deze bon)
SPECIALE AANBIEDING!
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MOLENPLEIN 10B
HEERENVEEN 
0513-841143

AANBIEDING!

WIJ BEZORGEN OOK!

GROTE BEKER MAYO

GEZINSZAK PATAT
4 FRIKANDELLEN

GROTE BEKER MAYO

4 PERSONEN

OF 4 KROKETTEN

+

+

MOLENPLEIN 10B
HEERENVEEN 
0513-841143

WIJ BEZORGEN OOK!

GEZINSZAK PATAT
4 FRIKANDELLEN

GROTE BEKER MAYO

€ 8,-
TEGEN INLEVERING VAN 

DEZE ADVERTENTIE
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Bereidingswijze:

De ui schillen en in acht partjes snijden. De nectarines en 
tomaten wassen, pit en kroon verwijderen en ook elk in acht 
partjes snijden. Licht besprenkelen met olijfolie en op een hete 
gril of barbecue snel roosteren, een keer omkeren (hoeft niet 
gaar, alleen mooi aangebraden van buiten). 

De groente en fruit op een bord schikken, een stukje kaas erbij 
leggen. Op smaak brengen met zout en peper, besprenkelen 
met olie, citroensap en wat fijn gesnipperde bieslook. 
Versieren met wat bieslookbloemetjes en nog warm opdienen. 

‘N GOUDEN REGIO

Lekkernij
ZELFMAAK RECEPT

 Nesser 
schapenkaas

De smaak van Nesser schapenkaas is volgens streekboeren Jappie en Tineke 
de Jong uit Nes misschien het beste te omschrijven als ‘Friese Mozzarella’. 
Traditioneel wordt deze kaas, als maaltijd of bij de borrel, gegeten op roggebrood 
of op een toastje met een beetje peper en zout of verse tuinkruiden. Een heerlijke 
traditie die we in ere moeten houden. Verse schapenkaas is ook in de keuken te 
gebruiken in plaats van mozzarella. Als verrassende, frisse start van de maaltijd.

‘Friese Mozzarella’

Ingrediënten (4 personen)

1 flinke rode ui // 2 rijpe 
nectarines // 2 rijpe tomaten // 
200 g verse schapenkaas // 2 
eetlepels goede olijfolie // een 
beetje verse citroensap // zout 
en peper // verse bieslook en 
evt. een bieslookbloem.

Al ruim twintig jaar melken 
Jappie en Tineke de Jong zo’n 
twintig Friese melkschapen 
en maken van de melk 
heerlijke volle verse Nesser 
schapenkaas. Dit gebeurt 
van maart tot september.  
Jappie en Tineke vinden dit 
een heerlijke combinatie met 
elk een halve onderwijsbaan: 
Jappie geeft les in vlees- en 
zuiveltechnologie aan Van 
Hall Larenstein; Tineke geeft 
les in de onderbouw aan 
OBS-Akkrum.

Meer informatie; 
destreekboer.nl/streekboeren/
nesser-schapenkaas/
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Wandel & fietsknooppuntennetwerk 
IInn  ddee  rreeggiioo  HHeeeerreennvveeeenn  iiss  eeeenn  vvoolllleeddiigg  

ffiieettss--  eenn  wwaannddeellrroouutteenneettwweerrkk..    

PPllaann  jjee  eeiiggeenn  ffiieettss--  ooff  wwaannddeellrroouuttee  

oopp  wwwwww..rroouuttee..nnll  eenn  kklliikk  oopp  

‘‘rroouutteeppllaannnneerr’’..  MMaaaakk  ddaaaarrbbiijj  ddee  kkeeuuzzee  

uuiitt  ffiieettsseenn  ooff  wwaann--ddeelleenn  ((mmeett  eeeenn  ffiieettss  

ooff  wwaannddeellaaaarr  lliinnkkss    vvaann  ddee  kkaaaarrtt))..    

EEvveenn  uuiittbbllaazzeenn??  EEeen overzicht van  

rustpunten vind je op www.rustpunt.nu.
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AAkkkkrruumm

AAkkkkrruumm  iiss  eeeenn  pprraacchhttiigg,,  kkaarraakktteerriissttiieekk  ddoorrpp..    

HHeett  hheeeefftt  eeeenn  ttrreeiinnssttaattiioonn,,  lliiggtt  aaaann  ddee  

aauuttoowweegg  AA3322  éénn  iiss  eeeenn  kknnooooppppuunntt  iinn  ddee  

wwaatteerrssppoorrtt.. 

Marrekrite
DDee  rreeggiioo  HHeeeerreennvveeeenn  iiss  rriijjkk  aaaann  wwaatteerr..    

DDee  hhiissttoorriisscchhee  TTuurrffrroouuttee  lloooopptt  ddwwaarrss  ddoooorr  ddee  

ggeehheellee  rreeggiioo..  OOnnzzee  rreeggiioo  iiss  ooookk  eeeenn  ggooeeddee  

uuiittvvaallssbbaassiiss  nnaaaarr  ddee  FFrriieessee  mmeerreenn  iinn  ddee  rreesstt  

vvaann    ddee  pprroovviinncciiee..  IInnffoorrmmaattiiee  oovveerr  vvaaaarrrroouutteess  

eenn    lliiggppllaaaattsseenn  vviinndd  jjee  oopp  wwwwww..mmaarrrreekkrriittee..ffrrll..

Waterrijk
W

De Deelen
EEeenn  mmoozzaaïïeekk  vvaann  wwaatteerr,,  rriieett,,  mmooeerraass--

bboossjjeess  eenn  ggrraassllaannddeenn  iinn  hheett  aaffggee--  

ggrraavveenn  vveeeenn..  DDaatt  iiss  DDee  DDeeeelleenn,,  iinn  hheett  

hhaarrtt  vvaann  FFrriieessllaanndd..

Vorstelijk  
Oranjewoud

mmeeeerr  iinnffoo

oopp  oonnzzee  wweebbssiittee

11

GOUDEN GEBIEDEN
met ieder z’n eigen verhaal om te ontdekken

Bruine goud

Sportstad Heerenveen

 Waterrijk Akkrum / Nes / Aldeboarn

 Bruine goud

 Vorstelijk Oranjewoud

 Centrum Heerenveen

 Heerenveen Sportstad
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OOrraannjjeewwoouudd  ddaannkktt  zziijjnn  nnaaaamm  aaaann    

ddee  aaaannwweezziigghheeiidd  vvaann  ddee  OOrraannjjeess..    

IInn  11667766  kkoocchhtt  pprriinnsseess  vvaann  OOrraannjjee  AAllbbeerrttii--

nnee  AAggnneess  vvaann  NNaassssaauu  eerr  eeeenn  llaannddggooeedd  eenn  ggaaff    

hheett  ddee  nnaaaamm  OOrraannjjeewwoouudd..  DDee  llaannggee  llaanneenn,,  ppaarrkkeenn,,    

hheett  kkoonniinnkklliijjkkee  bbooss  eenn  ddee  llaannddggooeeddeerreenn  bbiieeddeenn  nnoogg  

sstteeeeddss  eeeenn  pprraacchhttiigg,,  ssttaattiigg  llaannddsscchhaapp  wwaaaarr  jjee  

hheeeerrlliijjkk    kkuunntt  wwaannddeelleenn,,  ffiieettsseenn,,  mmoouunnttaaiinnbbiikkeenn  ooff  

ppaaaarrddrriijjddeenn..

SSppoorrtt  mmaaaakktt  ddee  rreeggiioo  HHeeeerreenn--

vveeeenn  wweerreellddwwiijjdd  bbeekkeenndd..  HHeett  

mmaaaakktt  HHeeeerreennvveeeenn  eeeenn  ssttaadd..  

BBeelleeeeff  hheett  aallss  ppuubblliieekk  ttiijjddeennss  

éééénn  vvaann  ddee  vveellee  ((iinntteerrnnaattiioonnaallee))  

ssppoorrttwweeddssttrriijjddeenn  iinn  TThhiiaallff  ooff  

hheett  AAbbee  LLeennssttrraa  SSttaaddiioonn..  MMaaaarr  

zzeellff  aaccttiieeff  bbeezziigg  zziijjnn  kkaann  

nnaattuuuurr--lliijjkk  ooookk..  BBiinndd  ddee  

sscchhaaaattsseenn  ooff  sskkeeeelleerrss  oonnddeerr,,  ooff  

sspprriinngg  eeeennss    oopp  ddee  kklliimmwwaanndd..

Gezellig centrum 
Heerenveen
JJee  vviinnddtt  eeeenn  uuiittggeebbrreeiidd  eenn  ddiivveerrss  aaaannbboodd  vvaann  

wwiinnkkeellss  iinn  HHeeeerreennvveeeenn..  NNaaaasstt  ddee  ggrroottee  nnaammeenn  eenn  

lleeuukkee  ((wwoooonn))wwiinnkkeellss  vvaann  llookkaallee  oonnddeerrnneemmeerrss,,  vviinndd  

jjee    eerr  ooookk  vveeeell  kklleeddiinnggwwiinnkkeellss..  

NNaa  hheett  wwiinnkkeelleenn  eevveenn  bbiijjkkoommeenn  ooff  ttuusssseennddoooorr  eevveenn  

ppaauuzzeerreenn??  DDaatt  kkaann  iinn  éééénn  vvaann  ddee  vveellee  hhoorreeccaaggeellee--

ggeennhheeddeenn  iinn  HHeeeerreennvveeeenn..  MMeett  mmeeeerrddeerree  tteerrrraasssseenn  

iinn    ddee  llaannddeelliijjkkee  tteerrrraass  ttoopp  110000,,  wwaaaarroonnddeerr  ddee  

nnuummmmeerr  11  vvaann  22001188,,  kkoommtt  ddiitt  zzeekkeerr  ggooeedd!!

HHeett  ggeebbiieedd  tteenn  oooosstteenn  vvaann  HHeeeerreennvveeeenn  kkeenntt  eeeenn  rriijjkkee  

ggeesscchhiieeddeenniiss..  DDiitt  iiss  hheett  ggeebbiieedd  wwaaaarr  hheett  bbrruuiinnee  ggoouudd,,  

oofftteewweell  ttuurrff,,  ggeewwoonnnneenn  wweerrdd  ddoooorr  ‘‘hheett  vvoollkk  zzoonnddeerr  

uurreenn’’  wwaaaarr  DDoommeellaa  NNiieeuuwweennhhuuiiss  vvoooorr  ooppkkwwaamm..  DDee  

kkeennmmeerrkkeenn  vvaann  ddee  ttuurrffwwiinnnniinngg  zziijjnn  nnuu  nnoogg  ggooeedd  

zziicchhttbbaaaarr  iinn  hheett  llaannddsscchhaapp..    GGeenniieett  vvaann  DDee  DDeeeelleenn,,  

vviinndd  ddee  eenniiggee  bbaaggggeellmmaacchhiinnee  vvaann    NNeeddeerrllaanndd,,  wwaannddeell  

ooff  ffiieettss  llaannggss  ddee  wwiijjkkeenn  ooff  vvaaaarr  oovveerr  ddee    TTuurrffrroouuttee..  

MMaaaarr  ggeenniieett  vvoooorraall  ooookk  vvaann  ddee  kklleeiinnsscchhaalliiggee    

vvoooorrzziieenniinnggeenn  eenn  nnaattuuuurr  iinn  ddiitt  ggeebbiieedd..HHeett  nnoooorrddeenn  vvaann  oonnzzee  rreeggiioo  iiss  ddéé    

uuiittvvaallssbbaassiiss  vvoooorr  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  hheett  wwaatteerr..    

AAkkkkrruumm,,  NNeess  eenn  AAllddeebbooaarrnn  zziijjnn  eecchhttee  

wwaatteerrssppoorrtt--ddoorrppeenn,,  mmaaaarr  ooookk  pprraacchhttiigg  ttee  vvooeett  

ooff  vvaannaaff  ddee  ffiieettss..  NNaa  aafflloooopp  eevveenn  sslleenntteerreenn  

llaannggss  ddee  wwiinnkkeellss,,  ddee  kkuunnssttrroouuttee  llooppeenn  ooff  

oonnttssppaannnneenn  bbiijj  ddee  hhoorreeccaa..
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IInn  hheett  zzuuiiddoooosstteenn  vvaann  

FFrriieessllaanndd  iiss  iinn  ddee  zzeessttiieennddee  

eeeeuuww  bbeeggoonnnneenn  mmeett  ddee  

aaaannlleegg  vvaann  vvaaaarrwweeggeenn  

wwaaaarroovveerr  ttuurrffsscchhiippppeerrss  

hhuunn  vvrraacchhtt    nnaaaarr  hheett  

wweesstteenn  vvaann  hheett  llaanndd  

kkoonnddeenn  vveerrvvooeerreenn..    

VVaannuuiitt  AAkkkkrruumm  lloooopptt  ddee  

rroouuttee  hheelleemmaaaall  ddoooorr  ttoott  

DDrreenntthhee  eenn  OOvveerriijjsssseell..  

OOnnddeerrwweegg  kkoomm  jjee  vveerr--  

hhaalleenn  tteeggeenn  oovveerr  hheerreenn  

vvaann  ssttaanndd,,  vveeeennbbaazzeenn  eenn  

aarrmmee  vveeeennaarrbbeeiiddeerrss..  
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16IJsstadion Thialf

aaddrreesssseenneennmmeeeerriinnffoo

ooppoonnzzeewweebbssiittee

17Walk of Fean18Golfbaan Heerenveen

03Posthuis Theater

06Tripgemaal

09Openluchtzwembad Jubbega

12Oudehorne (met kabouterpad)

15Haven/ watersport Akkrum
kkiijjkkvvoooorr  ddee eevveenneemmeenntteenn ooppoonnzzee  wweebbssiittee!!

GOUDEN EVENEMENTEN
In de regio Heerenveen is ontzettend veel te beleven. 

Van evenementen van wereldformaat tot lokale evenementen. 

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. 

We kunnen hier niet álle evenementen opnoemen, 

dus bekijk in onze agenda wat er allemaal te doen is.

ssccaann  ddeeQQRRccooddee
ooffggaannaaaarr::

WELKOM IN ONZE REGIO
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. 

een selectie van locaties in de Regio Heerenveen

ssccaannddeeQQRRccooddee

ooff  ggaannaaaarr::

informatiepunt   Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen
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ngoudenplak.nl 
Wandel & fietsknooppuntennetwerk 
IInn  ddee  rreeggiioo  HHeeeerreennvveeeenn  iiss  eeeenn  vvoolllleeddiigg  

ffiieettss--  eenn  wwaannddeellrroouutteenneettwweerrkk..    

PPllaann  jjee  eeiiggeenn  ffiieettss--  ooff  wwaannddeellrroouuttee  

oopp  wwwwww..rroouuttee..nnll  eenn  kklliikk  oopp  

‘‘rroouutteeppllaannnneerr’’..  MMaaaakk  ddaaaarrbbiijj  ddee  kkeeuuzzee  

uuiitt  ffiieettsseenn  ooff  wwaann--ddeelleenn  ((mmeett  eeeenn  ffiieettss  

ooff  wwaannddeellaaaarr  lliinnkkss    vvaann  ddee  kkaaaarrtt))..    

EEvveenn  uuiittbbllaazzeenn??  EEeen overzicht van  

rustpunten vind je op www.rustpunt.nu.
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AAkkkkrruumm

AAkkkkrruumm  iiss  eeeenn  pprraacchhttiigg,,  kkaarraakktteerriissttiieekk  ddoorrpp..    

HHeett  hheeeefftt  eeeenn  ttrreeiinnssttaattiioonn,,  lliiggtt  aaaann  ddee  

aauuttoowweegg  AA3322  éénn  iiss  eeeenn  kknnooooppppuunntt  iinn  ddee  

wwaatteerrssppoorrtt.. 

Marrekrite
DDee  rreeggiioo  HHeeeerreennvveeeenn  iiss  rriijjkk  aaaann  wwaatteerr..    

DDee  hhiissttoorriisscchhee  TTuurrffrroouuttee  lloooopptt  ddwwaarrss  ddoooorr  ddee  

ggeehheellee  rreeggiioo..  OOnnzzee  rreeggiioo  iiss  ooookk  eeeenn  ggooeeddee  

uuiittvvaallssbbaassiiss  nnaaaarr  ddee  FFrriieessee  mmeerreenn  iinn  ddee  rreesstt  

vvaann    ddee  pprroovviinncciiee..  IInnffoorrmmaattiiee  oovveerr  vvaaaarrrroouutteess  

eenn    lliiggppllaaaattsseenn  vviinndd  jjee  oopp  wwwwww..mmaarrrreekkrriittee..ffrrll..

Waterrijk
W

De Deelen
EEeenn  mmoozzaaïïeekk  vvaann  wwaatteerr,,  rriieett,,  mmooeerraass--

bboossjjeess  eenn  ggrraassllaannddeenn  iinn  hheett  aaffggee--  

ggrraavveenn  vveeeenn..  DDaatt  iiss  DDee  DDeeeelleenn,,  iinn  hheett  

hhaarrtt  vvaann  FFrriieessllaanndd..

Vorstelijk  
Oranjewoud

mmeeeerr  iinnffoo

oopp  oonnzzee  wweebbssiittee

11

GOUDEN GEBIEDEN
met ieder z’n eigen verhaal om te ontdekken

Bruine goud

Sportstad Heerenveen

 Waterrijk Akkrum / Nes / Aldeboarn

 Bruine goud

 Vorstelijk Oranjewoud

 Centrum Heerenveen

 Heerenveen Sportstad
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OOrraannjjeewwoouudd  ddaannkktt  zziijjnn  nnaaaamm  aaaann    

ddee  aaaannwweezziigghheeiidd  vvaann  ddee  OOrraannjjeess..    

IInn  11667766  kkoocchhtt  pprriinnsseess  vvaann  OOrraannjjee  AAllbbeerrttii--

nnee  AAggnneess  vvaann  NNaassssaauu  eerr  eeeenn  llaannddggooeedd  eenn  ggaaff    

hheett  ddee  nnaaaamm  OOrraannjjeewwoouudd..  DDee  llaannggee  llaanneenn,,  ppaarrkkeenn,,    

hheett  kkoonniinnkklliijjkkee  bbooss  eenn  ddee  llaannddggooeeddeerreenn  bbiieeddeenn  nnoogg  

sstteeeeddss  eeeenn  pprraacchhttiigg,,  ssttaattiigg  llaannddsscchhaapp  wwaaaarr  jjee  

hheeeerrlliijjkk    kkuunntt  wwaannddeelleenn,,  ffiieettsseenn,,  mmoouunnttaaiinnbbiikkeenn  ooff  

ppaaaarrddrriijjddeenn..

SSppoorrtt  mmaaaakktt  ddee  rreeggiioo  HHeeeerreenn--

vveeeenn  wweerreellddwwiijjdd  bbeekkeenndd..  HHeett  

mmaaaakktt  HHeeeerreennvveeeenn  eeeenn  ssttaadd..  

BBeelleeeeff  hheett  aallss  ppuubblliieekk  ttiijjddeennss  

éééénn  vvaann  ddee  vveellee  ((iinntteerrnnaattiioonnaallee))  

ssppoorrttwweeddssttrriijjddeenn  iinn  TThhiiaallff  ooff  

hheett  AAbbee  LLeennssttrraa  SSttaaddiioonn..  MMaaaarr  

zzeellff  aaccttiieeff  bbeezziigg  zziijjnn  kkaann  

nnaattuuuurr--lliijjkk  ooookk..  BBiinndd  ddee  

sscchhaaaattsseenn  ooff  sskkeeeelleerrss  oonnddeerr,,  ooff  

sspprriinngg  eeeennss    oopp  ddee  kklliimmwwaanndd..

Gezellig centrum 
Heerenveen
JJee  vviinnddtt  eeeenn  uuiittggeebbrreeiidd  eenn  ddiivveerrss  aaaannbboodd  vvaann  

wwiinnkkeellss  iinn  HHeeeerreennvveeeenn..  NNaaaasstt  ddee  ggrroottee  nnaammeenn  eenn  

lleeuukkee  ((wwoooonn))wwiinnkkeellss  vvaann  llookkaallee  oonnddeerrnneemmeerrss,,  vviinndd  

jjee    eerr  ooookk  vveeeell  kklleeddiinnggwwiinnkkeellss..  

NNaa  hheett  wwiinnkkeelleenn  eevveenn  bbiijjkkoommeenn  ooff  ttuusssseennddoooorr  eevveenn  

ppaauuzzeerreenn??  DDaatt  kkaann  iinn  éééénn  vvaann  ddee  vveellee  hhoorreeccaaggeellee--

ggeennhheeddeenn  iinn  HHeeeerreennvveeeenn..  MMeett  mmeeeerrddeerree  tteerrrraasssseenn  

iinn    ddee  llaannddeelliijjkkee  tteerrrraass  ttoopp  110000,,  wwaaaarroonnddeerr  ddee  

nnuummmmeerr  11  vvaann  22001188,,  kkoommtt  ddiitt  zzeekkeerr  ggooeedd!!

HHeett  ggeebbiieedd  tteenn  oooosstteenn  vvaann  HHeeeerreennvveeeenn  kkeenntt  eeeenn  rriijjkkee  

ggeesscchhiieeddeenniiss..  DDiitt  iiss  hheett  ggeebbiieedd  wwaaaarr  hheett  bbrruuiinnee  ggoouudd,,  

oofftteewweell  ttuurrff,,  ggeewwoonnnneenn  wweerrdd  ddoooorr  ‘‘hheett  vvoollkk  zzoonnddeerr  

uurreenn’’  wwaaaarr  DDoommeellaa  NNiieeuuwweennhhuuiiss  vvoooorr  ooppkkwwaamm..  DDee  

kkeennmmeerrkkeenn  vvaann  ddee  ttuurrffwwiinnnniinngg  zziijjnn  nnuu  nnoogg  ggooeedd  

zziicchhttbbaaaarr  iinn  hheett  llaannddsscchhaapp..    GGeenniieett  vvaann  DDee  DDeeeelleenn,,  

vviinndd  ddee  eenniiggee  bbaaggggeellmmaacchhiinnee  vvaann    NNeeddeerrllaanndd,,  wwaannddeell  

ooff  ffiieettss  llaannggss  ddee  wwiijjkkeenn  ooff  vvaaaarr  oovveerr  ddee    TTuurrffrroouuttee..  

MMaaaarr  ggeenniieett  vvoooorraall  ooookk  vvaann  ddee  kklleeiinnsscchhaalliiggee    

vvoooorrzziieenniinnggeenn  eenn  nnaattuuuurr  iinn  ddiitt  ggeebbiieedd..HHeett  nnoooorrddeenn  vvaann  oonnzzee  rreeggiioo  iiss  ddéé    

uuiittvvaallssbbaassiiss  vvoooorr  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  hheett  wwaatteerr..    

AAkkkkrruumm,,  NNeess  eenn  AAllddeebbooaarrnn  zziijjnn  eecchhttee  

wwaatteerrssppoorrtt--ddoorrppeenn,,  mmaaaarr  ooookk  pprraacchhttiigg  ttee  vvooeett  

ooff  vvaannaaff  ddee  ffiieettss..  NNaa  aafflloooopp  eevveenn  sslleenntteerreenn  

llaannggss  ddee  wwiinnkkeellss,,  ddee  kkuunnssttrroouuttee  llooppeenn  ooff  

oonnttssppaannnneenn  bbiijj  ddee  hhoorreeccaa..
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IInn  hheett  zzuuiiddoooosstteenn  vvaann  

FFrriieessllaanndd  iiss  iinn  ddee  zzeessttiieennddee  

eeeeuuww  bbeeggoonnnneenn  mmeett  ddee  

aaaannlleegg  vvaann  vvaaaarrwweeggeenn  

wwaaaarroovveerr  ttuurrffsscchhiippppeerrss  

hhuunn  vvrraacchhtt    nnaaaarr  hheett  

wweesstteenn  vvaann  hheett  llaanndd  

kkoonnddeenn  vveerrvvooeerreenn..    

VVaannuuiitt  AAkkkkrruumm  lloooopptt  ddee  

rroouuttee  hheelleemmaaaall  ddoooorr  ttoott  

DDrreenntthhee  eenn  OOvveerriijjsssseell..  

OOnnddeerrwweegg  kkoomm  jjee  vveerr--  

hhaalleenn  tteeggeenn  oovveerr  hheerreenn  

vvaann  ssttaanndd,,  vveeeennbbaazzeenn  eenn  

aarrmmee  vveeeennaarrbbeeiiddeerrss..  

🚲
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16IJsstadion Thialf

aaddrreesssseenneennmmeeeerriinnffoo

ooppoonnzzeewweebbssiittee

17Walk of Fean18Golfbaan Heerenveen

03Posthuis Theater

06Tripgemaal

09Openluchtzwembad Jubbega

12Oudehorne (met kabouterpad)

15Haven/ watersport Akkrum
kkiijjkkvvoooorr  ddee eevveenneemmeenntteenn ooppoonnzzee  wweebbssiittee!!

GOUDEN EVENEMENTEN
In de regio Heerenveen is ontzettend veel te beleven. 

Van evenementen van wereldformaat tot lokale evenementen. 

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. 

We kunnen hier niet álle evenementen opnoemen, 

dus bekijk in onze agenda wat er allemaal te doen is.

ssccaann  ddeeQQRRccooddee
ooffggaannaaaarr::

WELKOM IN ONZE REGIO
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. 

een selectie van locaties in de Regio Heerenveen

ssccaannddeeQQRRccooddee

ooff  ggaannaaaarr::

informatiepunt   Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen
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Actief
eropuit

WANDELROUTE

Tante Marijke
Oranjewoud - ca. 7,6 km

In deze wandelroute van 7,6 KM neemt Jort Kelder je mee 
op reis door het leven van Maria Louise van Hessen-Kassel, 
die de liefkozende bijnaam “Tante Marijke” of op z’n Fries 

“Marijke Meu” kreeg.

“We stoppen bij een aantal plekken in Oranjewoud 
waar je meer te weten komt over het leven van deze 
Prinses van Oranje-Nassau. Onderweg komen 

we langs opvallende landhuizen en aangelegde 
natuur. Niet alles is een stoppunt, dus kijk vooral 

zelf ook rond. Je zal dan meer te weten komen over de adel, de 
bouwwerken en andere interessante punten in dit gebied.

Tijdens de route komen we bij een horecagelegenheid, het 
Golden Tulip Hotel Tjaarda. In de route zit ook een wandeling 
door een overtuin. Hoe lang je die wil maken kan je zelf bepalen. 
De route gaat uit van een rondje om de tuin.”

Scan de QR code
voor de route

WANDELROUTE

it Ketliker Skar
Katlijk - verschillende afstanden
Tussen Katlijk en Nieuwehorne ligt het Katlijker Schar, oftewel it Ketliker Skar. Je kunt er 
natuurlijk naar toe rijden of fietsen over de N380, de Schoterlandseweg, en dan de auto 
parkeren bij bezoekerscentrum It Beekponkje van It Fryske Gea (Schoterlandseweg 24a, 
schuin tegenover de Coöp) in Nieuwehorne, maar het Ketliker Skar is ook aan de zuidkant 
toegankelijk, bij de Tjongervallei, tegenover uitkijktoren de Tjongertoer.

“De start van de Ketlikerheidewandeling 
is dus ofwel bij de parkeerplaats van It 
Fryske Gea aan de Schoterlandseweg, 
ofwel bij de parkeerplaats bij de 
Tjongertoer. Op naar het eerste 
klaphekje, waarachter zich het 420 hectare 
groot natuurgebied bevindt. 

Het Ketliker Skar omvat onder meer cultuurbos 
het Ketliker Skar, de Ketlikerheide en het beekdal 
De Tsjongerdellen. Dit unieke natuurgebied 
tussen de rivier De Tsjonger en de uitlopers van 
het Drents Plateau is ontstaan in de laatste ijstijd. 

Ook dit oorspronkelijk grote heidegebied 
ontkwam niet aan de ontginningsdrift 
van veel adellijke en voorname families. 
De heide werd geschikt gemaakt voor 

landbouw en houtproductie. Zo legde de 
familie Bieruma Oosting aan het eind van de 

negentiende eeuw onder meer het cultuurbos 
aan ten noorden van de rivier De Tsjonger. 
Gelukkig bleef een deel van de heide gespaard. 
Dankzij de overname van It Fryske Gea in 1969 
werd de teloorgang van een uniek gebied 
voorkomen. Sterker nog, door goed beheer is de 
oorspronkelijke begroeiing hersteld.”
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FIETSROUTE

Strijd voor Gelijkheid
Heerenveen e.o. - ca. 39 km

In deze fietsroute neemt Jort Kelder je mee langs 
de bolwerken van het socialisme in Friesland. 
De hoofdpersoon in deze fietsroute is Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis. Samen met de socialisten 
vocht hij voor ‘het land der vrijheid’.

“Tijdens deze fietsroute van 39 kilometer 
door de Zuidoosthoek van Friesland 
blikken we terug op de jaren 80 en 90 
van de 19e eeuw. 

Vlak voor deze periode ontstond er een 
economische crisis op het platteland. Dit kwam 

door de opkomst van Amerikaanse tarwe. Ook werd 
steenkool steeds meer de vervanger van turf als 
brandstof. Hierdoor werden de arbeiders in de veen- 
en landbouwgebieden financieel hard geraakt. En 
zij behoorden toen al tot het allerarmste deel van 
de bevolking.

De arbeiders in de veen- en 
landbouwgebieden vonden 
hun ‘verlosser’ in Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis. Hij kwam naar Friesland om te 
spreken in de dorpen. Met massabijeenkomsten zette 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis aan tot een opstand, 
terug naar de vrijheid. “

Bij iedere stop kun je de bijzondere 
verhalen beluisteren van Jort Kelder. 

FIETSROUTE

Rondje regio
Heerenveen e.o.
ca. 60 km

Van Akkrum tot Heerenveen, van Tjalleberd tot Nieuwehorne. Fiets een 
rondje door de regio Heerenveen! Deze veelzijdige tocht leidt je langs bossen, 
water en bebouwing. Laat je verwonderen door de statige landgoederen in 
Oranjewoud en verbaas je hoever je kunt kijken langs de Tsjonger.

Deze route loopt via de volgende 
fietsknooppunten: 

92 42 63 44 47 50 51 38 04 89

26 08 07 98 79 78 77 64 99 70

89 61 40 91 93 97 76 71 77 78

31 33 92

DEZE BELEEFROUTES  EN MEER LEUKE 
WANDEL&FIETS ROUTES VIND JE OP: 

WWW.NGOUDENPLAK.NL
Of sca n de QR code

Friese Fiets Feitjes!
Friesland heeft:
•   Fietsnetwerk van 3100 kilometer
•   950 knooppunten
•   5 sterren gekregen van het landelijk 

fietsplatform
•   Vele onverwachte pitstop plekken
•   Eindeloze uitzichten
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Kabouterpad, Oudehorne
Wist jij dat er kabouters in het bos wonen? Het Project Natuur- en 
Milieueducatie Heerenveen brengt kinderen op jonge leeftijd in contact 
met de natuur in de eigen leefomgeving. Hierdoor leren de kinderen 
op een natuurlijke manier genieten van de natuur. Dit is de basis voor 
milieubewust gedrag. Kinderen kunnen dan nu, maar ook later, sneller 
duurzame keuzes maken. Het Kabouterpad is onderdeel van het natuurgebied de Kiekenberg. Je 
kunt hier een aantal bijzondere dieren tegenkomen, zoals de das, de ringslang en de adder. 

Coördinaten startpunt: 52.953697, 6.094844.
Adres: Siebe Annesweg, Nieuwehorne.

Oorlogsmuseum Aldeboarn
Gerrit Haagsma opende in 2010 zijn Memorial ‘40-’45 Museum in Aldeboarn, 
een groot particulier oorlogsmuseum, dat honderden unieke stukken bevat, 
afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder resten van de in 1941 bij 
Nes (Soarremoarre) neergeschoten Wellington bommenwerper. Het museum 
is gratis toegankelijk, maar alleen geopend op aanvraag. Je krijgt er dan een 
rondleiding door Haagsma bij. 

Adres: Bordego 2, Aldeboarn, T. (0566) 652 148.

Kanovaren Akkrum
Vaar door een weids landschap of peddel door de karakteristieke 
dorpsvaarten. Geruisloos genieten op het water! En echt iedereen kan 
kanovaren. Dus stap in en vertrek! Wat je wel nodig hebt is een beetje 
uithoudingsvermogen en wat kracht. Op eigen spierkracht vooruit. Niet de 
wind, maar je armen en je benen doen het werk. Een kanotocht is sportief 
bezig zijn en tegelijk van een mooie omgeving genieten.

Kanoverhuur: De Drijfveer, Ulbe Twijnstrawei 31 Akkrum, 
en Tusken de Marren.

The Game of Fean, Heerenveen
The Game of Fean is hét nieuwe interactieve spel van Heerenveen. Durf jij het 
aan om in een race tegen de klok kriskras door Heerenveen op zoek te gaan 
naar puzzelstukjes die jou een schatkaart onthullen? Iedereen kan meedoen 
aan dit interactieve spel dat gespeeld wordt met behulp van tablets. Alleen of 
in groepjes strijden jullie tegen elkaar én de klok: wie zal de schat vinden? Het 
startpunt is Museum Heerenveen.

Adres: Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11.

 IN DE REGIO MET HET GEZIN
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Kinderspeelboerderij Friesland,  
De Koppenjan Jubbega
Op de kinderspeelboerderij in Jubbega is een speeltuin te vinden 
zo groot als een half voetbalveld! Er lopen allemaal dieren 
rond, van ezels tot kippen en mooie watervogels. Een bezoek 
aan de kinderspeelboerderij is aan te raden in combinatie met 
pannenkoeken eten! Kinderen tot veertien jaar vermaken zich hier altijd. De speeltoestellen 
zijn gemaakt van houten materialen. Zo passen ze in de natuurlijke omgeving.

Adres: Schoterlandseweg 20, Jubbega.

IJsboerderij Boereiis, Akkrum
Op de IJsboerderij in Akkrum kunnen bezoekers in de stallen bij de melkkoeien 
kijken. Natuurlijk mogen de koeien ook geaaid worden. Kinderen kunnen lekker 
spelen in de speeltuin, in de zandbak, met speeltractoren, klimtoestellen, 
en kunnen er leren mastklimmen. Ook kunnen ze bij de geitjes kijken. Het 
gezellige terras ligt naast de speeltuin. Zo genieten ouders en grootouders 
van de spelende kinderen en van diverse versnaperingen. 

Adres: Jinshuzen 2, Akkrum.

Le Roy tuin, Heerenveen centrum
Sinds 1966 is in het centrum van Heerenveen-Midden een bijzonder proces aan de gang. 
Op deze kilometer lange en 20 meter brede groenstrook werken mens, plant en dier samen. 
Het is een plek waar de ruimte de tijd krijgt, en tijd de ruimte. Een ecokathedraal, naar 
het idee van Louis Le Roy (1924 - 2012). Hij noemde dit een symbiotische dubbelstad. 
Tegenwoordig zou je het een ‘rewilding’-project kunnen noemen. Wie een wandeling maakt 
door de Le Roy tuin komt uit bij de voetgangersbrug over de Oranje Nassaulaan. Na het 
oversteken van deze brug komt men uit in het prachtige park Ten Woude. 

Adres Le Roy tuin: langs de Europalaan, Heerenveen.

Park Ten Woude, Heerenveen
Park Ten Woude is een prachtig park in hartje Heerenveen. Er is een 
dierenweide, een hertenkamp, en een groot veld met speeltoestellen. Zorg-
kinderboerderij Ten Woude zorgt voor de dieren op het park. En zijn ook 
gastheer/-vrouw voor de bezoekers. Ze vertellen graag over de dieren en 
andere interessante weetjes.

Adres: Binnenweg 3-a, Heerenveen

 IN DE REGIO MET HET GEZIN



BENIEUWD WAT 
MORGEN BRENGT?
De invloed van kunstmatige intelligentie, robotisering en big data in de 
toekomst is robotisering en big data in de toekomst is van jouw 
ondernemersperspectief goud waard. Wij maken tijd en bieden inzicht. 
Want met een heldere kijk op morgen lacht de toekomst je toe.   

BENTACERA.NL

Uw e-Bike specialist 
van Noord-Nederland

Welkom bij e-Bike Center Heerenveen. Wilt u 
zorgeloos genieten en veel fietsplezier beleven? 

Breng dan een bezoek aan onze winkel. 
Onze specialisten staan voor u klaar. 

Gedempte Molenwijk 4A Heerenveen    
0513-744143  - www.battlehouse.nl

De leukste events   
vind je bij: 

Uw e-Bike specialist 
van Noord-Nederland

Welkom bij e-Bike Center Heerenveen. Wilt u 
zorgeloos genieten en veel fietsplezier beleven? 

Breng dan een bezoek aan onze winkel. 
Onze specialisten staan voor u klaar. 

Gedempte Molenwijk 4 Heerenveen  -  0513-744143
www.ebikecenterheerenveen.nl
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Regio Heerenveen ’n Gouden Plak zet in dit magazine een aantal plekken voor u ‘op de kaart’ waar u op een 
bijzondere manier kunt overnachten. U bent van harte welkom in diverse B&B’s (Bed and Breakfast) in de regio, 

bijvoorbeeld tijdens een fietstocht door de veengebieden in Friesland.

Bijzondere overnachtingen

1  BED AND BREAKFAST  
Bontebok

In Bontebok kunt u overnachten in een rustige 
omgeving, vlakbij Heerenveen en Gorredijk. De B&B 
heeft twee kamers, een parterre en een kamer op 
de bovenverdieping. U heeft een eigen ingang. 
Naast twee eenpersoonsbedden is internet, een 
tv, dvd, radio en koelkast aanwezig en u kunt zelf 
koffie en thee zetten. Beide kamers hebben een 
eigen badkamer met douche en wc. De achtertuin 
heeft meerdere terrassen waar u vrij gebruik van 
mag maken. Er is een afsluitbare fietsenstalling en 
er is gratis plaats voor uw auto.

2  BED EN BROCHJE ’T BOEKEHAAGJE 
Mildam

Deze voormalige boerderij in Mildam ligt in de 
dorpskom aan een doorgaande weg, met de 
weilanden van Weststellingwerf aan de zuid- 
en de bossen van Katlijk en Oranjewoud aan 
de noordkant. Er is een parkeerplaats en een 
garage waarin fietsen gestald kunnen worden. 
Restaurant Hof van Schoterland ligt vrijwel naast 
’t Boekehaagje. Bus 115 (Heerenveen-Assen) 
stopt voor de deur. 

3  WATERTORENHOTEL
Nes

Heeft u altijd al eens willen slapen in een 
watertoren? Dan is dit uw kans. In Nes bij Akkrum, 
staat een heel bijzondere watertoren die is 
omgetoverd tot een hotel met twee comfortabele, 
luxe suites. Hier kunt u op 41 meter hoogte, 
letterlijk en figuurlijk in hogere sferen genieten 
van rust, luxe en vooral van de weidse blik over 
Friesland. Suite Aqua heeft een prachtig uitzicht 
over de Friese meren. Suite Turrem kijkt heel mooi 
uit over het fraaie Friese landschap. Bij helder 
weer zijn zelfs (aan de noordkant) Terschelling en 
Ameland goed zichtbaar. Naar de westkant kijkt 
u naar het IJsselmeer. ’s Nachts geniet u samen 
van de lichtjes van Heerenveen die in de verte 
zichtbaar zijn. Romantischer kan bijna niet! 

4  FAMILIEKAMER HOTEL TJAARDA
Oranjewoud

Het viersterren hotel Tjaarda ligt midden in de 
prachtige bossen van Oranjewoud. Ontdek vanuit 
deze unieke plek het prachtige Friesland. Hotel 
Tjaarda beschikt over ruime familiekamers welke 
van alle gemakken en luxe zijn voorzien. En voor 
het diner kunnen de kleinste gasten iets lekkers 
kiezen van de kindermenukaart

5  BOERENBED HOEVE MESKENWIER 
Akkrum

Je verblijft in een luxe BoerenBed Tent, die is 
voorzien van een keukentje met koud stromend 
water, een tweepersoonsbed, een stapelbedstee, 
een bedstee, een toilet, een zithoek en een 
koelkist. Een sfeervolle houtkachel verspreidt een 
aangename warmte en kan eveneens gebruikt 
worden voor het bereiden van de maaltijd. Buiten 
staat een picknicktafel, twee ligstoelen en een 
barbecue. De tent is voorzien van een privé 
douche met warm water. Geniet van de rust  
en ruimte op het platteland.

6  BED AND BREAKFAST ‘HET HUIS’ 
Oranjewoud

In het prachtige Oranjewoud is in het atelier 
van Marja Lamberts een Bed and Breakfast 
gevestigd. De kamer is mooi ingericht en bevat de 
huisbibliotheek, televisie en eigen doucheruimte. 
Het ontbijt kan geserveerd worden in het atelier  
of in het prieel in de bloementuin. Bij een  
langer verblijf kan gebruik worden gemaakt  
van het atelier.

in de regio Heerenveen

ALLE OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN 
IN DE REGIO HEERENVEEN VIND JE OP:
WWW.NGOUDENPLAK.NL

Of sca n de QR code

1 4 6

52 3



Oranjewoud
In Oranjewoud vind je een heus ‘koninklijk’ bos 
met een aantal landgoederen. Prinses van Oranje 
Albertine Agnes van Nassau kocht in 1676 een 
buitenverblijf nabij Heerenveen, dat ze Oranjewoud 
noemde. Rondom dit buitenverblijf liet ze beuken- 
en eikenlanen, grachten en tuinen in barokstijl 
aanleggen. De lanen bieden dagjesmensen anno 
2021 volop gelegenheid om heerlijk te fietsen 
of te wandelen. Vanaf de dertig meter hoge 
uitkijktoren Belvédère heb je een prachtig uitzicht 
over de bossen van Oranjewoud. Ook het nabij 
gelegen moderne Museumpark met het strak 
vormgegeven Museum Belvédère zijn absoluut een 
bezoekje waard. Hier kun je vrij rondwandelen en 
genieten van het fraaie park, dat in 2004 geopend 
werd door (de kunstminnende) koningin Beatrix. 
Een andere hotspot in het parkgebied is buurtschap 
Brongerga. Daar vind je een begraafplaats met 
klokkenstoel en de grafkelders van de families van 
Limburg Stirum en De Blocq van Scheltinga.

Kiekenberg 
Natuurgebied De Kiekenberg is een oase van rust. De Kiekenberg, 
die vlakbij Oudehorne ligt, is het hoogste punt van dit gebied. 
Oorspronkelijke waren er twee rivierduintjes: de Grote en de Kleine 
Kiekenberg. Deze zijn in de laatste ijstijd ontstaan, toen zand op 
droge delen door de wind werd opgestoven. Ze boden al vèr voor 
onze jaartelling bescherming tegen het soms hoge water uit de 
rivier De Tjonger. Vanaf de Kiekenberg kon men de doorwaadbare 
plaatsen van de rivier bewaken. Op de Kiekenberg zijn dan ook 
Romeinse munten, potscherven uit de negende eeuw, enkele graven 
en de resten van een kapelletje uit de twaalfde of dertiende eeuw 
gevonden. In het gebied vind je talrijke wandel- en fietsroutes, die je 
langs heidevelden, bospercelen, houtwallen leiden.  

Ode aan het landsch ap
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in de regio Heerenveen
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Ketliker skar 
Het Ketliker Skar, gelegen ten oosten van Heerenveen, is een natuurgebied van het Fryske Gea. Het wordt 
begraasd door Schotse Hooglanders. De oorspronkelijke begroeiing van het ‘Skar’ is heide, maar het huidige 
natuurgebied kent naast heide ook cultuurbos, gras en poelen. Het gebied bestaat namelijk uit drie delen: de 
Ketliker heide, het Ketliker Skar en de Tjongerdellen. De heide, waar je een schaapsherder met hond en kudde 
kunt tegenkomen, wordt afgewisseld met grasland en water. Het Skar bestaat voornamelijk uit cultuurbos, 
waarin zich damherten ophouden. De Tjongerdellen vormen het beekdal van het riviertje De Tjonger. Bij het 
informatiecentrum start een wandelroute over de Ketlikerheide en het bos. 

Informatiecentrum: It Beekpronkje, Schoterlandseweg 24A, Katlijk.

De Deelen
Ten noorden van Heerenveen, tussen Haskerdijken, 
Gersloot-polder en Aldeboarn, liggen De Deelen; een 
natuurgebied, dat is ontstaan door veenwinning. 
Rond 1920 staken veenarbeiders daar de turf onder 
erbarmelijke omstandigheden. Door de turfwinning 
ontstond een prachtig landschap, bestaand uit water, 
riet, en smalle sompige graslanden. Inmiddels is het 
gebied De Deelen een beschermd natuurgebied 
van internationaal formaat. In het najaar en in 
de winter weten duizenden eenden en ganzen, 
waaronder zeldzame soorten, het gebied te vinden. 
In het voorjaar kun je genieten van wilde bloeiers 
en allerlei libellen en insecten die gedijen in dit 
schone milieu. De wandelliefhebber kan kilometers 
maken via houten vlonders, moerasgebied, over 
landtongen en tussen petgaten. Domela’s Paad, een 
25 kilometer lange wandel- of fietsroute herinnert 
aan de dominee en politicus die zich het lot van de 
veenarbeiders aantrok. 

Ode aan het landsch ap
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Ervaar het vakantiegevoel dicht bij huis! dicht bij 
Tjaarda Oranjewoud;a Ora  het middelpunt van alle activiteitenvit

in en rondom Oranjewoud/Heerenveen. veen. d/Hn en rondom Oranjewoud

Koningin Julianaweg 98 • 8453 WH Oranjewoud • T 0513 - 43 35 33 • E info@tjaarda.nl • I www.tjaarda.nl
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Ode aan het landschap
in de regio Heerenveen

vervolg

Waterrijk Akkrum
Vanaf het water kun je de regio Heerenveen op een 
prachtige manier ontdekken. Akkrum staat bekend 
als één van de leukste watersportbestemmingen van 
Zuidoost-Friesland. Samen met het tweelingdorp 
Nes is Akkrum dé uitvalsbasis voor activiteiten op 
het water. Er zijn tal van mogelijkheden om de regio 
vanaf het water te ontdekken, en in het hart van 
Friesland is het heerlijk varen. Het dorp Akkrum heeft 
verschillende  jachthavens en een passantenhaven 
waar je met je eigen motorboot of zeilboot terecht 
kunt. Daarnaast zijn er verschillende bootverhuurders 
waar je een sloep, kano, sup of zeilboot voor een 
dag of een grote boot voor een langer verblijf kunt 
huren. Vanaf het water kun je genieten van al het 
moois dat de regio biedt: uitgestrekte weilanden, 
karakteristieke boerderijen, bloeiende bermen en de 
vele natuurgebieden. Nes ligt aan het begin van de 
cultuurhistorische Turfroute, die door grote delen 
van Friesland kronkelt.

Taconisbosk 
Ook het Taconisbos (officieel: Taconisbosk) wordt beheerd door It 
Fryske Gea. Dit eiken- en berkenbos ligt tussen de rivier De Tjonger 
en het plaatsje Nieuweschoot op de flank van het Tjongerdal. Het 
bos is genoemd naar de eerste eigenaar van het bos Johannes 
Hendrik Taconis, die een tabaksfabriek in Heerenveen had. Het bos 
werd oorspronkelijk aangelegd voor het winnen van hout. Dat zie 
je nu nog terug door de afwisseling van diepe greppels en hogere 
stroken grond. Dat zorgt ervoor dat het land niet te nat is en 
bomen goed kunnen groeien. Het bos is nu veel dichter begroeid 
dan vroeger. Liefhebbers van flora en fauna komen hier helemaal 
aan hun trekken. Bloeiende planten trekken vlinders en  insecten 
aan. In holen van de oude bomen huizen verschillende bosvogels. 
Het bos is bereikbaar via via het Tsjerkepaad, het oude kerken- en 
klompenpad, dat vroeger de kerken van Oudeschoot, Nieuweschoot 
en Rotstergaast met elkaar verbond. Het pad loopt door een prachtig 
houtwallenlandschap. Met een beetje geluk zie je reeën en buizerds.

Het Tsjerkepaad en het Taconisbosk zijn tot en met 15 juni 
niet toegankelijk vanwege het broedseizoen.





Klokkenstoel Katlijk
Eén van de weinige klokken in 
Friesland die je het gehele jaar 

door mag luiden.
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Heb jij in de regio ook een HOTSPOT gevonden en een mooie foto gemaakt? Deel deze op Instagram
dan met #ngoudenplak.  Elke week reposten wij de mooiste plaatjes uit de regio! Zoals deze....

TREINSPOOR
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#ngoudenplak
Regio Heerenveen

@ngoudenplak

@fixumfoto.en.video • Abe Lenstra Stadion @hans.vanderhoning • Mildam

@bomenstichting • Poppebeam, Jubbega@johnynemo - Oranjewoud

@sabinavandijk • Bontebok @hallometnena • Thialf

@twosisters • Thomaskerk Katlijk

@mzwie • Coopersburg, Akkrum

@amb3r_maas • Toren Belvedere

Deel ook jouw foto op Instagram met #ngoudenplak.



Waar vroeger de belastingaanslagen en gerechtelijke 
uitspraken werden gedaan, worden nu fl essen opengemaakt 
en heerlijke kookkunsten gepresenteerd. In de unieke zalen 
van ons monumentale pand kunt u ontbijten, lunchen, dineren 
of gezellig borrelen tot in de late uurtjes. De gerechten worden 
met veel passie bereidt door onze enthousiaste keukenbrigade. 

Op ons bekroonde terras geniet u op alle vlakken van 
entourage, gastvrijheid, smaak en gezelligheid.  

‘t Gerecht is de huiskamer van Heerenveen en de 
plek om af te spreken. 

’t Gerecht beschikt over 15 suites die net zoveel 
karakter uitstralen als ons restaurant. Iedere 
kamer is van alle gemakken voorzien en heeft 
zijn eigen unieke design. De ligging in het 

centrum van Heerenveen is de ideale uitval locatie 
voor een bezoek aan de mooie omgeving.

Grand Bistro Hét Postkantoor is een culinair restaurant 
gevestigd in het centrum van Heerenveen met een groot 
zonnig terras voor de deur. Het is een Franse Bistro “nieuwe 
stijl” waarbij veel gerechten rechtstreeks aan u geserveerd    
worden vanaf de Green Egg of de houtkoolgrill.

Een smaakvolle beleving  van duurzaam gerijpt vlees, verse 
vis en seizoensgroenten uit de regio. U kunt uw eigen 
vleesgerecht uitzoeken uit de Dry Ager rijpingskast, 
dit staat garant voor kwalitatief hoogstaand en eerlijk 
product.  De menukaart onthult verder een paar 
bijzondere Chefs Specials, favorieten van onze 
keukenmeester Rutger Tjalsma. Ook de lekkerste 
cocktails en desserts mogen niet ontbreken. 

De ontspannen sfeer gecreëerd door onze 
sommelier Rishi Gadepalli zorgt gegarandeerd 
voor een échte avond uit.

Authentiek genieten 
op unieke locaties in hartje centrum van Heerenveen

Gemeenteplein 81, 8442 MB Heerenveen
0513 201 065 | postkantoorheerenveen.nl

Gemeenteplein 33, 8442 MA Heerenveen
0513 845 719 | gerechtheerenveen.nl



LAAT JE 
VORSTELIJK 
VERWENNEN

Bij ons mogen gasten zich een avond lang Koning en Koningin voelen. 

Of een saaie dinsdag  opfl euren met een verrukkelijke lunch. Ja, we zijn 

een tikkeltje voornaam en Bourgondisch - je gaat niet elke dag samen 

uit eten! - maar toch vooral vriendelijk gastvrij. Een warm thuis, voor 

wie iets wil vieren met vorstelijke verwennerij. 

Was er in elke stad maar één zo’n fijn restaurant.

Heerenveen heeft het. 

Prinsenweg 1, Heerenveen T 0513 - 636 136 WWW.HOFVANDEKONING.FRL


