
cultuurschatten 60

in Nederland



Wat fijn dat het weer kan! Dat we weer kunnen genieten 
van kunst en cultuur. Dat de parken en landgoederen de 
deuren wijd open hebben staan. Waar te beginnen?

Bij het Cultuurfonds steunen we al meer dan tachtig jaar 
cultuur en natuur in heel Nederland. Soms ontdekken 
we verrassende plekken. Met dit boekje gids ik u naar 
verborgen cultuurschatten. Naar kastelen, molens, 
kerkjes, musea en streken die misschien níét in een ‘top vijf’ 
voorkomen, maar zéker de moeite waard zijn om te 
bezoeken. Wat zullen ze blij zijn met uw bezoek! 

Per provincie kozen we vijf bijzondere plekken uit. Ze 
kregen in de afgelopen jaren allemaal geld van ons. Soms 
droegen we bij aan een grote restauratie, soms aan een 
mooie audiotour en alles daartussenin kwam ook in 
aanmerking. Als u de komende maanden eropuit trekt, weet 
dan dat wij dit konden doen dankzij onze vele particuliere 
schenkers en donateurs! 
Een heel fijne zomer gewenst en wellicht tot ziens bij een 
verborgen cultuurschat! 

Cathelijne Broers
directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
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Museumboerderij Goemanszorg
Molenweg 3, 4315 CE Dreischor
www.goemanszorg.nl

Goemanszorg ligt aan de rand van Dreischor. De Museumboer-
derij dateert uit het begin van de 18e eeuw en toont een 
compleet ingerichte boerenwoning. Hiermee krijgt je een beeld 
van het boerenleven tot aan de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Ook de prachtige tuin en de werkschuren zijn de moeite waard.

Het Warenhuis 
Markt 2, 4571 BG Axel
www.hetwarenhuis.nl

Een bezoek aan museum Het Warenhuis is een unieke ervaring 
voor het hele gezin! De geschiedenis van de streek, met als een 
van de hoogtepunten de collectie streekdracht, wordt op inter-
actieve wijze tentoongesteld. De bijzondere architectuur en de 
gerestaureerde unieke muur- en plafondschilderingen geven een 
extra dimensie aan het museum.

Zeeuws maritiem muZEEum
Nieuwendijk 11,  4381 BV Vlissingen
www.muzeeum.nl

Het muZEEum laat zien dat de strategische ligging aan zee 
allesbepalend is voor de roemruchte geschiedenis van Zeeland. 
De zee-archeologische collectie is een van de belangrijkste in 
Nederland. Het museum inspireert en verbindt verschillende 
generaties met het maritieme heden, verleden en de toekomst 
van Vlissingen en Zeeland.

Museum Veere 
Kaai 25-27, 4351 AA Veere
www.museumveere.nl

Museum Veere toont de geschiedenis van Veere en heeft twee 
locaties: De Schotse Huizen en het Stadhuis. Tot de collectie 
behoren onder meer de unieke 16e-eeuwse stadhuisbeelden 
van Veere en voorwerpen die herinneren aan de eeuwenlange 
Schots-Veerse handelsrelatie en aan de hedendaagse 
internationale kunstenaarskolonie. Beide locaties organiseren 
veel culturele activiteiten.

Stichting Groede 
Groede 
www.het-vlaemsche-erfgoed.nl

Groede is een pittoresk, artistiek dorpje in de gemeente Sluis. De 
stichting Het Vlaemsche Erfgoed beheert Groede als ware het 
een openluchtmuseum. Hier kun je goed zien hoe het wás. Het 
dorp heeft een prachtige dorpskern en grenst aan het strand. Er 
zijn talloze vaste of tijdelijke tentoonstellingen en exposities.  



Korenmolen De Hoop 
Schoutenlaan 77, 4854 AV Bavel
www.molenbavel.nl

Korenmolen De Hoop in Bavel is in 1865 gebouwd, maar raakte 
helaas in verval. In 2018 werd besloten de molen te restaureren. 
Sinds februari 2020 is de molen weer operationeel en frequent 
in bedrijf voor het malen van graan. Leuk om langs te gaan, al 
was het maar voor de heerlijke brasserie. 

Biesbosch Beleving
Biesboschweg 15, 4924 BB Drimmelen
www.biesboschbeleving.nl

Stichting Biesbosch Beleving bewaart het historische en cul-
turele erfgoed van de Biesbosch. In Nationaal Park De Bies-
bosch organiseren zij educatieve vaartochten en wandelingen. 
Onlangs is Biesbosch Beleving enthousiast van start gegaan met 
het restaureren en vaarklaar maken van de originele Biesbosch-
rietaak ‘De Amer’.

Noord-
Brabant Het Gouverneurshuis

Putterstraat 14, 5256 AN Heusden
www.gouverneurshuis.nl

Het Gouverneurshuis herbergt een verrassend museum dat het 
verhaal van Heusden vertelt. De kerncollectie weerspiegelt de 
geschiedenis van het Land van Heusden en Altena, bijvoorbeeld 
met prenten en schilderijen, stads- en landkaarten, maquettes 
van Heusden en waardevolle waterschapsglazen, de zogeheten 
hensbekers. Bezoekers kunnen ook de prachtige tuin bekijken.

Museum ‘t Oude Slot
Hemelrijken 6, 5502 HM Veldhoven
www.museumoudeslot.nl

Museum ’t Oude Slot is prachtig gelegen. Het museum heeft 
verschillende zalen waarin exposities plaatsvinden, vaak geïn-
spireerd door de omvangrijke collectie volksprenten. Ook 
presenteert het regelmatig cultuurhistorische vondsten. In het 
museumcafé en de prachtige tuin vinden regelmatig (muzikale) 
evenementen plaats die passen op deze historische locatie. 

Meierijsche Museumboerderij
Meerstraat 28, 5473 VX Heeswijk Dinther
www.museumboerderij.nl

Hoe werd er geleefd, gewoond en gewerkt op een boerderij 
in de Brabantse Meierij tussen 1900 en 1930? Dat ontdek je 
hier! Het museum organiseert diverse rondleidingen. De histor-
ische groenten-en-bloemenhof is een verrassing; hier worden in 
het seizoen lekkere en leuke boerderijproducten verkocht. Het 
museum is een erkend “dementievriendelijk museum”.
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Kasteeltuinen Arcen 
Lingsforterweg 26, 5944 BE Arcen
www.kasteeltuinen.nl

Kasteeltuinen Arcen, gelegen in De Maasduinen van Noord- 
Limburg, is een van de meest veelzijdige bloemen- en planten-
parken van Europa. Stichting Het Limburgs Landschap ontving 
steun van het Cultuurfonds voor het behoud en beheer van de 
meer dan vijftien unieke tuinen die zijn aangelegd rondom een 
historische buitenplaats met een 17e-eeuws kasteel. 

Nieuw Ehrenstein
Nieuw Erensteinerweg 5, 6468 PD Kerkrade
www.nieuw-ehrenstein.nl

Op de westhelling van de lieflijke Anstelvallei nabij Kerkrade ligt 
de imposante hoeve Nieuw Ehrenstein. Vanuit alle windstreken 
zijn het landhuis en de omliggende stalcomplexen te zien. Dank-
zij restauratiewerken van de Stichting Het Limburgs Landschap 
kon het complex gered worden. De moderne brasserie past 
goed bij de omgeving met haar rijke natuur en landschappen.

Limburg
Kasteelpark Elsloo
Maasberg 1, 6181 GV Elsloo
www.kasteelelsloo.nl

Grenzend aan Kasteel Elsloo ligt het kasteelpark waar de Hemel-
beek en de Slakbeek zich doorheen krioelen. Het heldere water 
uit de Slakbeek voedt de watermolen die zich ín het kasteel 
bevindt. Het Cultuurfonds heeft bijgedragen aan het herstel van 
de historische kademuren en het hoofdgebouw. 

Roerstreekmuseum
Kerkplein 10, 6077 AA Sint Odiliënberg
www.roerstreekmuseum.nl

Het Roerstreekmuseum is eigendom van de Heemkundevereni-
ging Roerstreek en laat de geschiedenis van de dorpen van de 
Roerstreek zien: Herkenbosch, Herten, Linne, Melick, Montfort, 
St. Odiliënberg, Posterholt en Vlodrop. Het museum is klein en 
staat aan de voet van de grote basiliek in Sint Odiliënberg. Het 
Cultuurfonds subsidieerde de nieuwe audiotour. 

Kaldenbroeck
Kaldenbroeck 1c, 5973 RJ te Lottum
www.kaldenbroeck.nl

Op de grens van Grubbenvorst en Lottum, gelegen in een oude, 
grotendeels verlande Maasarm, bevindt zich het historische Huys 
Kaldenbroeck. Dit rijksmonument uit 1397 heeft een oude gracht, 
boerenschuren en stallen. Het Cultuurfonds hielp met de restaura-
tie ervan. Het Huys én de streek zijn een bezoek zeker waard.
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Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK Voorschoten
www.kasteelduivenvoorde.nl

De oorsprong van dit prachtige kasteel stamt uit de 13e eeuw. 
Het ligt op een enorm landgoed van ruim 260 ha dat grenst aan 
een oude strandwal. Zowel het kasteel als de recent herstelde 
landschapstuin van Duivenvoorde is een rijksmonument. Het 
Cultuurfonds steunde een audiowandeling, met onder andere 
aandacht voor de historische rijtuigen. 

Huys te Warmont
Burgemeester Ketelaarstraat 31, 2361AA Warmond
www.huystewarmont.webs.com

Huys te Warmont heeft de vorm van een laat 18de-eeuws 
buiten, met middeleeuwse kasteelresten en aan drie zijden 
water. Het huis heeft een oorspronkelijk Louis XVI-interieur en een 
van de oudste luidklokjes van Nederland (1392) in de toren. Het 
huis wordt bewoond, maar het schilderachtige park (20 ha) is vrij 
toegankelijk.

Zuid- 
Holland Westlands Museum 

Middel Broekweg 154, 2675KL Honselersdijk
www.westlandsmuseum.nl

Het Westlands Museum voor Streek en Tuinbouwhistorie toont op 
frisse manier de geschiedenis van het Westland en de voor de regio 
zo kenmerkende tuinbouw. Het museum is gevestigd in een oude 
boerderij en ook buiten is er van alles te zien, zoals het kruiden-
hoekje, de oude kassen, de schuiten en de fruitbomen. 

Hof Meermansburg
Oude Vest 159, 2312 XW Leiden
www.meermansburg.nl

Leiden telt ruim dertig idyllische hofjes, die allemaal te bezoeken 
zijn (tip: doe een hofjes-wandelroute). Het Cultuurfonds steunde 
de restauratie van onder andere de waterpomp in Hof 
Meermansburg, gelegen aan een van de fraaie grachten in de 
historische binnenstad van Leiden. Hof Meermansburg is het grootste 
Leidse hofje en is een rijksmonument.

Struinen en Vorsen 
Groene Hart
www.struinenenvorsen.nl

Via de stichting Struinen en Vorsen doe je allerlei duurzame ideeën 
op voor een dagje uit in het Groene Hart. De stichting maakt zich 
hard voor het plattelandstoerisme, met fiets- en wandelroutes en 
workshops. Het Cultuurfonds ondersteunde hen voor de Groene 
Belevingspunten, babbelende insectenboxen en Vlinder Fladder 
Routes in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
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Nederlands Stoommachinemuseum 
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik
www.stoommachinemuseum.nl

Het Nederlands Stoommachinemuseum houdt de ontwikkeling 
en betekenis van stoommachines levend. Een bijzonder exem-
plaar is het stoomgemaal Vier Noorder Koggen, dat dankzij een 
bijdrage van het Cultuurfonds werd gerestaureerd. De originele 
pompen en een groot aantal prachtige machines geven een 
mooi kijkje in de tijd van weleer.

Willemsoord en De Bonaire 
Willemsoord 47, 1781 AS Den Helder
www.stichtingbonaire.nl en www.willemsoordbv.nl

In 1877 is de driemaster De Bonaire bij de Koninklijke Marine in 
dienst gekomen als schroefstoomschip. Vanwege de restauratie 
staat De Bonaire momenteel  permanent droog in het oudste dok 
(1822) van de Oude Rijkswerf Willemsoord. Bezoek de werf en 
geniet van een historische rondleiding. 

Noord- 
Holland Museum In ‘t Houten Huis

Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp
www.houtenhuis.nl

Het gebouw waarin het museum is gevestigd heeft een lange 
geschiedenis. In 1700 wordt in een document van de Vroed-
schap gesproken over een ‘Aalmoeseniershuys’, een thuis voor 
kinderen, behoeftige weduwen en ouden van dagen. Museum 
In ‘t Houten Huis toont nu een zeer gevarieerde collectie over de 
geschiedenis van De Rijp en het Schermereiland.

Museum De Turfschuur 
Westfriesedijk 66c,  1767CS Kolhorn
www.stichtingmuseumkolhorn.nl

De Turfschuur is een pittoresk museum, gelegen aan de oude 
Westfriese Omringdijk. In het museum staat de strijd van de  
plaatselijke bevolking centraal om het hoofd letterlijk en figuurlijk 
boven water te houden. Het Cultuurfonds subsidieerde de audio-
tours ‘Dorpswandelingen Kolhorn’; zij vormen een leuke verlen-
ging van uw museumbezoek. 

Van Eesteren Museum Amsterdam
Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam
www.vaneesterenmuseum.nl

Van Eesteren leverde als stedenbouwkundige een belangrijke bij-
drage aan de naoorlogse ontwikkeling van Amsterdam. In 2007 
werd een deel van zijn stadsuitbreiding in Amsterdam-West aan-
gewezen als beschermd stadsgezicht. Dit gebied vormt het Van 
Eesteren Buitenmuseum. Verder heeft het museum een binnenmu-
seum (aan de Sloterplas) en een museumwoning.  
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Klompenpaden rondom Arnhem
Verschillende routes. Rosandepad: startpunt Airborne Museum, 
Utrechtseweg 232, Oosterbeek
www.klompenpaden.nl

Klompenpaden staan garant voor stoere wandelingen in Gel-
derland. Wandelend over landgoederen, herstelde historische 
paden en dwars door boerenland is er genoeg te ontdekken en 
beleven. Het Cultuurfonds maakt drie nieuwe klompenpaden 
in de omgeving van Arnhem mogelijk, zoals het Rosandepad 
rondom Hoeve Klein Mariëndaal en Landgoed Warnsborn.

Museum Kasteel Wijchen 
Kasteellaan 13, 6602 DA Wijchen
www.museumwijchen.nl

De trots van Wijchen is dit renaissancekasteel met zijn gracht. De 
historie hiervan gaat terug tot de 14e eeuw. Het kasteel is samen 
met andere beeldbepalende elementen, zoals De Oude Molen 
en de Antonius Abtkerk, hét historische visitekaartje van Wijchen. 
Het Cultuurfonds droeg bij aan zes ‘ontdekkabinetten’ voor het 
kasteelmuseum.

Ruitersmolen Beekbergen
Tullekensmolenweg 47, 7361 EP Beekbergen
www.ruitersmolen.nl

De Ruitersmolen is een fraaie, historische papier-watermolen  
uit 1606. Op de zolder is een expositie ingericht over de oude 
papiermakerij, compleet met demonstraties papier scheppen. 
Tijdens de rondleidingen krijgt u uitleg over het papier maken. 
Bezoek ook de prachtige heemtuin. Het Cultuurfonds draagt bij 
aan het onderhoud van de molen. 

De wipmolens van Hellouw
Zeek 30, 3174 LH Hellouw
www.molensrivierengebied.nl/molens

Na grondig restauratiewerk, met hulp van het Cultuurfonds, zijn 
de Voorste en de Achterste Molen weer in gebruik. Kruiend ijs in 
1574 en branden in de 19e eeuw verwoestten de oorspronkelijke 
molens. De huidige molens zijn de derde generatie. In de Ach-
terste Molen wordt de roerige geschiedenis van de dorpspolder 
Hellouw verteld.

Kasteel Ter Horst 
Hoofdweg 74, 7371 AK Loenen
www.kasteelterhorst.nl

Verscholen in de bossen bij Loenen ligt het prachtige Kasteel Ter 
Horst. Het is rond 1557 gebouwd op de fundamenten van een 
middeleeuwse boerenhoeve, in opdracht van de Arnhemse bur-
gemeester Wijnand Hackfort. Het kasteel bleef zeven generaties 
lang in eigendom van zijn familie. Nu zijn er op maandag en 
donderdag  rondleidingen.

Gelderland
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Dit boekje toont vooral onze steun aan 
erfgoed en natuur. Maar natuurlijk doen we 
nog veel meer! We zijn actief binnen de volle 
breedte van kunst, cultuur en natuur. Nieuwe 
initiatieven op het gebied van muziek, theater, 
film, beeldende kunst, geschiedenis, letteren en 
natuurlijk natuur en cultureel erfgoed zijn bij 
ons aan het goede adres. Of deze nu landelijke 
impact hebben of de levendigheid in een dorp 
versterken, dat maakt ons niet uit. 

Het Cultuurfonds vindt het belangrijk dat cultuur 
behouden blijft, maar óók dat cultuur zich kan 
vernieuwen en ontwikkelen. 

Het begin 
van iets moois    
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
brengt mensen, werelden en 
ideeën samen om cultuur en natuur 
te laten leven. Dankzij onze 
bijdragen en prijzen ontstaan 
nieuwe culturele initiatieven en 
behouden we cultureel erfgoed. 

Wat niet veel mensen weten is dat we een van 
de grootste particuliere beursverstrekkers zijn. 
Jong talent kan hierdoor buitenlandse 
stages, masterclasses en opleidingen volgen. 
Zo investeren we niet alleen in cultuur van nu, 
maar óók in kunst van de toekomst. 

Ieder jaar schenken we ongeveer 35 miljoen 
euro. Dat geld komt allemaal van particulieren. 
We hebben veel donateurs, mensen die een 
CultuurFonds op Naam bij ons instellen of die 
via hun testament aan ons schenken. Verder 
krijgen we steun van de deelnemers aan de 
BankGiro Loterij en Nederlandse Loterij. 

Houdt u ook van cultuur en natuur? 
Steun ons! 
Samen met ons staat u aan het begin 
van iets moois.  



Hanzebankjes - Poëzie Verbeeld
start route: Oudestraat 216, Bibliotheek Kampen
www.tapjebankje.nl/poezie-verbeeld

Het Cultuurfonds ondersteunt graag poëzie. Poëzie Verbeeld is 
een literaire route met verbeelde gedichten bij/op Hanzebank-
jes in Kampen. Deze leuke Hanzebankjes zijn ontworpen en 
gemaakt in Kampen met de geschiedenis van de handelssche-
pen als inspiratiebron. Zo ziet u op een speelse manier alles wat 
Hanzestad Kampen te bieden heeft.

Landgoed Rechteren 
Rechterensedijk 3, 7722 HB Dalfsen
www.landgoedereninoverijssel.nl/landgoed-detail/rechteren.html  

Op een eiland in de rivier de Vecht ligt het imposante kasteel 
Rechteren. Het is het enige bewaard gebleven middeleeuwse 
kasteel in Overijssel. Hier wisselen landbouwgronden, bossen 
en heideveldjes elkaar af. Het landgoed en de historische kas 
(gerestaureerd met hulp van het Cultuurfonds) zijn een bezoek 
zeker waard! 

Overijssel
Streekmuseum Ommen 
Den Oordt 7, 7731 CM Ommen
www.cco-ommen.nl

In de fraaie molen Den Oordt en het voormalige tolhuis bevindt 
zich het Streekmuseum Ommen. Daar vindt u een verzameling 
aan streekklederdrachten, tal van voorwerpen uit de streek, huis-
tafereeltjes en een oud schoolklasje. Ook kunt u een historische 
wandeling met gids door het liefelijke Ommen maken.  

Grote of St.-Michaëlskerk
Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
www.academiehuis.nl

De Grote of St.-Michaëlskerk Kerk in Zwolle is een laatmiddel-
eeuwse stadskerk. De kerk is vermaard om stukken uit de 17e 
en 18e eeuw, de muur- en gewelfschilderingen, de schitterende 
preekstoel (1622) en het imposante orgel (1721). In de kerk is 
een permanente boekenmarkt. Ook zijn er regelmatig exposities 
en worden er rondleidingen gegeven, mede mogelijk gemaakt 
door het Cultuurfonds.

Museum Staphorst 
Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst
www.museumstaphorst.nl 

Staphorst is een gemeente met vele gezichten. Het dorp spreekt 
nog steeds tot de verbeelding: de lange lintbebouwing met 
kleurrijke boerderijen, de klederdracht en de vele tradities en 
gewoonten. Museum Staphorst biedt u volop de gelegenheid om 
het cultuurrijke heden en verleden van Staphorst te ontdekken.
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Villa Jongerius 
Kanaalweg 64 
(ingang Dr. M.A. Tellegenlaan), 3527 KX Utrecht
www.villajongerius.nl

Villa Jongerius is gebouwd in 1938. De succesvolle zakenman 
Jan Jongerius creëerde een eigenzinnige mix van het moderne 
bouwen en on-Nederlandse art-decomotieven. Villa Jongerius 
(villa, tuin en kantoor) is een aantal keer per jaar open voor 
publiek, het Cultuurfonds droeg bij aan de restauratie van de tuin.

Kasteel de Haar 
Kasteellaan, 3455 RR Haarzuilens
www.kasteeldehaar.nl

Kasteel de Haar is het grootste, meest luxueuze kasteel van 
Nederland. Als je ronddwaalt in het prachtige kasteel voel en zie 
je de rijke, extravagante geschiedenis ervan! Het Cultuurfonds 
steunde de restauratie van het originele goudleer en het imita-
tie-goudleerbehang. Rondom het kasteel liggen een prachtig 
park en bijzondere tuinen; goed voor een dagtrip.  

Utrecht
Nederlands Volksbuurt Museum
Waterstraat 27 - 29, 3511 BW Utrecht
www.volksbuurtmuseum.nl

In het Volksbuurtmuseum beleef je hoe het was om in de armoe-
dige omstandigheden van rond 1920 te leven. Met de interac-
tieve steeg (gesteund door het Cultuurfonds), animaties, straatmu-
ziek, karretjes van straatventers, verhalen van oud-bewoners én 
geuren komt de historische volksbuurt weer tot leven.

Slot Zuylen
Tournooiveld 1, 3611 AS Oud-Zuilen
 www.slotzuylen.nl
 
Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht. Het slot 
heeft een rijke familiegeschiedenis, waarin sterke vrouwen, zoals 
schrijfster Belle van Zuylen, een prominente rol spelen. Met een 
bijdrage van het Cultuurfonds wordt dit jaar de aansprekende 
familievoorstelling ‘Belle Vertel’ op verschillende plekken in en om 
Slot Zuylen opgevoerd. 

Het Utrechts Archief 
Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht
www.hetutrechtsarchief.nl

De Universiteit Utrecht viert dit lustrumjaar (385 jaar) met de 
tentoonstelling ‘Heel Utrecht loopt uit! Bij een bezoek aan Het 
Utrechts Archief word je meegenomen in de rijke geschiedenis 
van het studentenleven in Utrecht vanaf de 19e eeuw. Veel 
archieven zijn speciaal voor de tentoonstelling gedigitaliseerd, 
het Cultuurfonds heeft hieraan bijgedragen. 
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Stichting Design en Kunst Openbare Ruimte
Schutterstraat 17, 1315 VH Almere
www.kunstambassadeurs.nl

Sinds het ontstaan van Almere is er veel aandacht besteed aan 
de verfraaiing van de openbare ruimte. De Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (RIJP), woningbouwcorporaties, gemeente en 
particulieren plaatsten maar liefst 150 kunstwerken. Kunstam-
bassadeurs  organiseren thematische rondleidingen, atelierbe-
zoeken en lezingen. Nieuwsgierig? Kijk op de website voor de 
agenda.  

Museum Nagele 
Ring 23, 8308 AL Nagele 
www.museumnagele.nl

Het museum heeft een permanente expositie over de bijzondere 
ontstaansgeschiedenis van Nagele en de Noordoostpolder. 
Daarnaast zijn er wisselexposities waarin architectuur en beel-
dende kunst een belangrijke rol spelen en is er buiten van alles te 
zien en te beleven. Het museum won in 2018 de Prins Bernhard 
Cultuurfonds Lelyprijs.

Flevoland
Museum en bezoekerscentrum Schokland 
Middelbuurt 3, 8319 AB Schokland
www.schokland.nl

Schokland staat op de Unesco Werelderfgoedlijst. Het is 
een eiland op het droge, midden in het polderlandschap van 
de Noordoostpolder. Een bezoek aan het museum en het 
bezoekers centrum De Gesteentetuin leert je over de rijke archeo-
logische schatten van het voormalige eiland. Schokland is ook 
heel geschikt voor prachtige wandelingen. Mooie combinatie!  

Batavialand
Oostvaardersdijk 01-09, 8242 PA Lelystad
www.batavialand.nl

Museum Batavialand draait helemaal om het 17e-eeuwse spie-
gelretourschip. Het werd door de VOC gebruikt voor de handel. 
In 1985 startte de tien jaar durende reconstructie van dit schip, 
waar met honderden jongeren aan is gewerk. Heel indrukwek-
kend! Het museum organiseert veel leuke activiteiten, vooral voor 
kinderen.  

Kerkje aan de Zee 
Prins Hendrikstraat 1, 8321 GG Urk
www.flevolanderfgoed.nl/home/erfgoed/noordoostpolder-2/urk-3/kerkje-
aan-de-zee.html

In 1600 werd het Kerkje aan de Zee gebouwd, maar al na der-
tig jaar lag het op een eilandje voor de kust van Urk. Men kon 
alleen wadend door het water of met een bootje het kerkje berei-
ken. In 1786 werd het kerkje herbouwd op het vasteland. In de 
jaren tachtig is het kerkje gerestaureerd en daarbij is het orgel 
vervangen door een Van Dam-orgel uit 1906. 
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Industrieel Smalspoor Museum
Griendtsveenstraat 140, 7887 TK Erica
www.smalspoorcentrum.nl

Het Industrieel Smalspoor Museum neemt u mee voor een tocht 
door een prachtig gebied, vroeger gebruikt voor turftransport. Tij-
dens de rit wordt regelmatig uitleg gegeven over het smalspoor 
en het voormalige hoogveengebied, onderdeel van Geopark de 
Hondsrug (UNESCO Global Geopark). Het Cultuurfonds luisterde 
deze rondreis op met onder andere infopanelen met QR-codes.

Kunstroute Buitenlucht - Spaarbankbos
Hoogeveen 
www.drentslandschap.nl/
kunst-in-het-spaarbankbos

Deze korte, inspirerende kunstroute, met een bijdrage van het Cul-
tuurfonds, kunt u tot eind oktober bezoeken. De route voert langs 
verschillende kunstwerken, die vrij in de natuur zijn geplaatst; in 
bomen, aan takken en op de grond. Het gaat om hedendaagse 
figuratieve, abstracte en conceptuele kunst. In het hotel midden in 
het bos is tevens een expositie. 

Drenthe
Museum Havezate Mensinge
Mensingheweg 7, 9301 KA Roden
www.mensinge.nl

Havezate Mensinge is de meest authentieke havezate van Neder-
land en bestaat ruim 600 jaar. Het landgoed bestaat uit Museum 
Havezate Mensinge, het koetshuis, de voormalige koetsierswoning 
en het uitgestrekte Mensingebos, waar je urenlang kunt dwalen. 
Landgoed Mensinge is op loopafstand van de Brink met de uit de 
12e eeuw stammende Catharinakerk.

Into Nature 
Bargerveen & Emmen 
www.intonature.net

Into Nature is een tweejaarlijkse expositie met internationale allure, 
mede gefinancierd door het Cultuurfonds. In het Drentse landschap 
staan imposante werken van aansprekende kunstenaars. Komende 
editie is in het Bargerveen bij Emmen (juli – oktober). Via verschil-
lende fiets- en wandelroutes, podcasts en rondleidingen kun je 
kennismaken met dit prachtige gebied en de installaties.

Landgoed De Braak 
Hoofdweg 266, 9765 CH Paterswolde
www.landgoedbaak.nl/

Het schitterende Landgoed De Braak in Paterswolde is onderdeel 
van het natuurgebied Landgoederen Paterswolde. Het bestaat uit 
een monumentaal parkbos met vijvers, imposante bomen en wei-
landen. Het parkbos is door tuinarchitect Roodbaard in de 19e 
eeuw in de landschapsstijl ontworpen. In het parkbos zijn mooie 
korte en lange wandelroutes uitgezet. 
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Museum Landgoed Fraeylemaborg
Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren 
www.fraeylemaborg.nl

De Fraeylemaborg is gelegen op een prachtig groot landgoed 
in Engelse landschapsstijl. De borg ontstond meer dan zeven 
eeuwen geleden en kreeg aan het eind van de 18e eeuw zijn 
huidige uiterlijk. Het museum laat het tijdsbeeld tot het midden 
van de 20e eeuw zien. Het Cultuurfonds legde onder andere 
een bezoekerstrap aan.

Noordermolen
Noorddijkerweg 6, 9734 AT Groningen
www.degroningerpoldermolens.nl/noordermolen

De indrukwekkende Noordermolen is mede door het Cultuur-
fonds in zijn oude luister hersteld. Het is een fraaie achtkante 
molen uit 1888 en gebouwd als poldermolen. Aan de molen zijn 
al drie generaties molenaars verbonden, de familie vertelt u er 
tijdens een rondleiding graag meer over. De molen ligt op een 
heerlijk plekje in de natuur.

Groningen
Museum Klooster Ter Apel 
Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel
www.kloosterterapel.nl

Sinds 1992 behoort Klooster Ter Apel tot de UNESCO-top 100 
van onroerende objecten in Nederland. U kunt via uw smartp-
hone en virtual-reality-bril het middeleeuwse kloosterleven tot 
leven zien komen. Dit unieke historische bouwwerk ligt in een 
stille enclave omringd door heerlijke loofbossen. 

Veenborg Welgelegen
De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer
www.borgwelgelegen.nl

Door de restauratie van de historische tuin van de Veenborg 
Welgelegen in Sappemeer kunt u weer genieten van een juweel 
in het landschap. Een heerlijke plek om even tot rust te komen. 
Bovendien geeft de tuin samen met de borg een inkijkje in de 
Groningse veenkoloniale geschiedenis.

De Jatrie
Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal
www.jatrie.nl

De Jatrie is een schip van het type Groninger steilsteven. Het 
heeft tientallen jaren dienst gedaan in de veenkoloniën en is nu, 
onder andere met hulp van het Cultuurfonds, door vrijwilligers 
gerestaureerd. Een bezoek aan het schip en het Streekhistorisch 
Centrum biedt een interessante inkijk in de historie van de veen-
winning.
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Harsta State 
Harstawei 25, 9173 GA Hogebeintum
www.hendrickdekeyser.nl/
de-huizen/harsta-state

Op landgoed Harsta State ontdek je hoe de Friese adel zich 
vestigde op terpenland. Een wandeling leidt je langs de mooiste 
plekken van de buitenplaats, zoals de boomgaard, de (stinzen)
tuin en de oude lindelaan. Het Cultuurfonds maakte de restau-
ratie van het huis mogelijk, waardoor ook dit zeker een bezoekje 
waard is. 

Sint Maartenskerk 
Waltawei 10, 8635 MZ Boazum
www.kerkboazum.nl

De romaanse Sint Maartenskerk dateert uit de 12e eeuw en is 
een van de oudste dorpskerken van Fryslân. De kerk is vooral 
bekend door de oude muurschildering van een baardloze Chris-
tus in het koorgewelf. Het Cultuurfonds droeg bij aan de restau-
ratie van de gewelfschilderingen. Bezoek is dagelijks mogelijk, 
met of zonder rondleiding.

Friesland
Museum Martena
Voorstraat 35, 8801 LA Franeker
www.museummartena.nl

In het hart van de prachtige historische binnenstad van Franeker 
staat de Martenastins, een fraai stadskasteel gebouwd in 1506 
door edelman Hessel van Martena. Hier is Museum Martena 
gevestigd. Het museum is gewijd aan de geschiedenis van 
Franeker, het Cultuurfonds maakte een nieuwe aantrekkelijke 
educatieve inrichting mogelijk.

Dekema State
Dekemawei 5, 9057 LC Jelsum
www.dekemastate.nl

Aan de rand van het terpdorp Jelsum ligt Dekema State, een van 
Frieslands oudste staten. Bezoek deze adellijke oase waar de tijd 
stil is blijven staan! Het Cultuurfonds maakte de beleefwandeling 
met interactieve wandelkaart mogelijk, zo geniet u optimaal van 
de singels, grachten en het bos.

Museum it Tsiispakhûs
Ald Hiem 2, 8731 BR Wommels
www.tsiispakhus.nl

Museum it Tsiispakhûs in Wommels is een klein maar charmant 
museum gevestigd in een voormalig kaaspakhuis uit 1905. Aan 
de hand van oude zuivelwerktuigen, kaasplanken met ‘kaas’ op 
de kaaszolder en historische filmbeelden neemt men u mee naar 
de tijd van het boter en kaas maken op de boerderij en van de 
eerste melkfabrieken.

56

56

57

57

58

58

59

60

60

59



Geef om cultuur, 
geef aan cultuur
Cultuur is het afgelopen jaar hard geraakt door 
alle maatregelen. De allereerste nood is voorbij, 
maar de noodzaak om extra te steunen niet. Het 
Cultuurfonds behoudt, versterkt en ontwikkelt 
cultuur en natuur. Schenken aan het Cultuurfonds 
geeft zekerheid: wij zorgen ervoor dat uw gift 
altijd terechtkomt op plekken waar het nodig is. 

Helpt u mee?
Word NU donateur via de antwoordkaart of 
www.cultuurfonds.nl/donateurworden 

Wilt u op een andere manier schenken? 
Via een CultuurFonds op Naam of testament? 
Kijk op onze website voor de mogelijkheden. We 
gaan graag vrijblijvend met u in gesprek! 

Deze gids bevat de persoonlijke tips 
van alle collega’s van de provinciale 
afdelingen van het Cultuurfonds. 
Ze wensen u veel plezier in hun 
provincie. 
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