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De P10
De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. Zij delen kennis 
en laten samen de stem van het platteland horen. Jaarlijks reikt de P10 
de Henk Aalderink-prijs uit, ter nagedachtenis aan haar oprichter. In 
2019 zocht het netwerk met deze prijs naar de Parels op het Platteland.  
Naast dit boekje bracht de P10 een routekaart ‘Parels op het Platteland’ 
uit. Nieuwsgierig geworden? www.p-10.nl/parels
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Voorwoord
Prachtig, dat is ons platteland. Niet alleen om de 
uitgestrekte natuur, de ruimte en de rust die het 
kenmerkt, maar vooral door de mensen die er 
wonen. Het grote zelforganiserend vermogen en 
de oplossingsgerichtheid, dat spreekt mij als 
voorzitter van de P10 aan. Op het platteland zijn 
we gewend gebruik te maken van ieders 
talenten. Daardoor kan en doet iedereen (die 
dat wil) iets. Dat zijn vitale dorpen.

Deze verkiezing ‘Parels van het Platteland’ en de 
route die daaruit ontstaat laat zien welke parels 
ons platteland herbergt. De jury selecteerde uit 
de inzendingen twintig parels. Alle kenmerken 
ze zich door de energie van de makers; vaak de 
bewoners van een dorp of streek. Wat de parels 
daarnaast met elkaar verbindt, is trots. Trots op 
het eigen dorp, en trots op de samenwerking en 
saamhorigheid. Trots op de historie, de cultuur 
en de natuur. De parelkwekers nodigen u van 
harte uit om te komen kijken! Gastvrij en open 
vertellen zij graag over hun Parel.

De route is een eerste aanzet die we de volgende 
jaren verder uitbreiden. Ik ben heel blij dat het 
bureau NBTC Holland Marketing in 2021 het 
themajaar Ode aan het Nederlandse Landschap 
organiseert. Toeristen worden daarbij langs 
verschillende routes door ons landschap geleid. 
Ons mooie platteland maakt daar onderdeel 
van uit. En dat wordt gemaakt en onderhouden 
door onze vitale dorpsgemeenschappen. Daar 
ben ik trots op!

Ellen van Selm
Voorzitter P10 & burgemeester Opsterland
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De inzendingen voor de Henk Aalderink-prijs werden beoordeeld en getoetst door drie juryleden.  
Zij selecteerden deze twintig parels en bepaalden de winnaar. 

Bettina Bock: “‘De parels van het platteland’ dat 
zijn er veel en het was een klus om er eentje te 
kiezen. Het mooie is wel dat ze samen een 
ketting vormen die de waarde van ons platte-
land symboliseert. Die ketting onderstreept de 
onderlinge verbinding en de waarde van 
samenwerking -binnen en tussen de verschil-
lende initiatieven- en tussen stad en platteland. 
Want ook de stad maakt sier met de parels van 
het haar omringende platteland.” 

Bettina Bock is ruraal socioloog en hoogleraar 
Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor 
Noord-Nederland

Jos Vranken: “De P10 is voor NBTC een belangrij-
ke sparringpartner in het gezamenlijk identifice-
ren en verzilveren van de kansen die toeris-
tisch-recreatief bezoek en het Nederlandse 
platteland elkaar bieden. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan het beoogde themajaar ‘Ode aan het 
Nederlandse landschap’ in 2021. Ook een 
verkiezing als deze helpt daarbij en ik draag 
daar dan ook graag mijn steentje als jurylid aan 
bij. Wij werken samen aan een vitaal platteland 
en toekomstbestendige bestemming Neder-
land; ook in 2030.”

Jos Vranken is managing director van  
NBTC Holland Marketing

Jury
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Dingena Mol: “Als inwoner van een grote stad 
zoek ik zelf vaak de rust, de ruimte en vooral 
ook de frisse lucht van het platteland op en 
besef ik keer op keer hoe belangrijk dat voor mij 
is! De zoektocht naar de Parels van het Platte-
land levert mooie plekjes en verrassende 
initiatieven op waardoor mijn nieuwsgierigheid 
is gewekt. En vast ook die die van anderen.”

Dingena Mol is professioneel fotograaf en  
won in 2018 de Henk Aalderink-prijs met haar 
foto ‘Waar de aardappels vandaan komen’



Provincie Friesland
Locatie Oldeberkoop
Wanneer Jaarlijks vier weken, in de zomer
Meer weten www.openstal.nl
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‘Imagine’, dat is het thema van de Kunstroute Open Stal in 
2020, de 49ste editie. Stel eens voor dat het vrede zou worden 
in de hele wereld! Imagine is een prachtig thema, een 
uitdaging voor de exposerende kunstenaars in het Friese dorp 
Oldeberkoop. Het onderwerp sluit bovendien naadloos aan 
bij ‘75 jaar vrijheid’, waar we in heel Nederland bij stil staan. 

Het idee voor de kunstroute is in 1971 is ontstaan aan de 
stamtafel van Appie Tjalma, de markante uitbater van de 
dorpsherberg. Er is veel veranderd in de loop der jaren. 
Tegenwoordig is Open Stal een kunstmanifestatie van allure. 
Niet voor niets mag het dorp ieder jaar tussen de 8.000 en 
10.000 bezoekers verwelkomen. Een kunstroute van twee 
kilo meter, door het prachtige dorp en de natuurlijke 
 omgeving rond Oldeberkoop. Open Stal wordt jaarlijks 
georganiseerd door zo’n 200 vrijwilligers en is in de zomer-
vakantie gedurende vier weken te bezoeken. 

#evenement #cultuur #landschap #kunst #bruisenddorp

Kunstroute Open Stal

Open Stal is door de jury uitgeroepen tot 
de mooiste Parel van het Platteland in 2019.  
Zij ontvingen de Henk Aalderink-prijs, 
bestaande uit een geldbedrag van € 2.500.
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Provincie Friesland
Locatie Sânfurd (Sandfirden)
Wanneer Dagelijks te bezoeken
Meer weten www.sanfurd.nl

2
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Het pittoreske plaatsje Sânfurd (Sandfirden) in Zuidwest- 
Friesland is klein, rustig en “je kunt er niets kopen, maar 
wel langs het water lopen”. Toch bruist het er -rond het 
schitterend gerestaureerde kerkje- van de energie. 
Iedere maand wordt er een concert of andere culturele 
activiteiten georganiseerd. Bruidsparen stappen er in 
het huwelijksbootje en andere bootjes meren er aan.
In 1978 werd de Stichting Sânfurd opgericht. De leden 
restaureerden de kerk en het Van Dam-orgel en zorgen 
nog altijd voor het behoud van het unieke karakter van 
het dorpje. Meer eens aan, wandel langs het water, kom 
eens kijken in de kerk en geniet van de rust en de 
mooie plek.

#cultuurhistorie #landschap #bruisenddorp

Sânfurd
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Provincie Friesland
Locatie Bakkeveen
Wanneer 12 keer per jaar, meestal op zaterdag
Meer weten  www.bakkeveen.nl  

(zien & doen/vlooienmarkt)

3



Weggooien is zonde! En dat vinden veel mensen, want de twaalf vlooienmarkten die er per jaar in 
Bakkeveen georganiseerd worden zijn een hit. Meer dan 500 verkopers per markt zoeken voor hun 
spullen een tweede leven. In de mooie omgeving van Bakkeveen (met bos, zandvlaktes en heide) is 
deze vlooienmarkt een gezellige ontmoetingsplek voor nog veel meer mensen. Met de inkomsten van 
het standgeld, die de 25 vrijwilligers ophalen, worden talrijke activiteiten en verenigingen in het dorp 
gesteund. Breng eens een bezoekje aan Bakkeveen en vlooi er tussen de spullen die een tweede 
leven verdienen.

#evenement #bruisenddorp #kringloop #landschap

Vlooienmarkt Bakkeveen
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Provincie Friesland
Locatie  Verspreid door het Nationaal Landschap 

Noordelijke Friese Wouden
Wanneer Jaarlijks, elk vierde weekend van augustus
Meer weten www.brommelsfestijn.nl
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Elk vierde weekend van augustus kleuren de Noardlike Fryske 
Wâlden paars. Dan vieren ze daar namelijk het bramenfestijn 
Brommels! Bezoekers kunnen er een heerlijk bramenmaal 
plukken, want de boeren stellen hun -met boomwallen omran-
de- weilanden gratis open. Je kunt er ook rondkijken in de 
omgeving van De Wâldpiken (zo worden de inwoners van de 
Friese Wouden genoemd). Zij heten iedereen van harte welkom 
in hun tuin, op hun (boeren)erf of in hun bedrijf. Doe er mee 
aan een leuke workshop, geniet van een demo, ga mee op 
excursie, kom spelletjes spelen, dansen en zingen. Of verken de 
regio al fietsend of wandelend met de Brommels!-routes. 
Snoep onderweg van het bramen-lekkers dat bij de theetuinen 
en de lokale horeca op de kaart staat. Of vind een bankje in het 
landschap, ga zitten en geniet. 

Brommels! wordt georganiseerd door een kleine groep 
 Wâldpiken en met hulp van velen. Zij nodigen iedereen uit om 
een heel weekend lang het bijzondere van het Nationaal 
Landschap te komen vieren. Samen! 

#evenement #natuur #landschap

Bramenfestijn Brommels!
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Provincie Friesland
Locatie Nieuwehorne
Wanneer Jaarlijks, laatste weekend van september
Meer weten www.flaeijel.frl

14



Nieuwsgierig naar hoe mensen 100 jaar geleden leefden op het platteland? Hoe er werd gezaaid  
en geoogst, hoe de dorpsstraat eruitzag? Benieuwd naar de kleren die mensen droegen en de  
kermis van toen? Het is allemaal te zien en beleven op het Flaeijelfeest in Nieuwehorne. 
Het feest bestaat sinds 1977 en trekt inmiddels zo’n 35.000 bezoekers per editie. De organisatie ligt in 
handen van 450 vrijwilligers die het dorp in het laatste weekend van september omtoveren tot een groot 
openluchtmuseum. Het feest start met een vier kilometer lange boerenoptocht: antieke landbouw-
machines, een brandweerauto, paarden voor de koets en stoomlocomotieven; alles komt voorbij.  
Het feest gaat verder met het Openluchtmuseum op het Landgoed De Horne. Welkom in het 
 Nieuwehorne van vroeger! 

#evenement #cultuur #cultuurhistorie #natuur #bruisenddorp

Flaeijelfeest

15



6

Provincie Friesland
Locatie Beetsterzwaag
Wanneer  Wisselend geopend, zie website 

voor actuele openingstijden
Meer weten www.tropischekas.nl  
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Verscholen in de adellijke Overtuin, een park tegenover 
het Lycklamahûs in Beetsterzwaag, staat de Tropische 
Kas. Rondom deze kas uit 1869 staan twee oranjerieën, 
een lessenaarskas en een ontvangstkas. Wandel langs 
alle kuipplanten, de borders en bewonder de bijzondere 
koffieboom en bougainvilla, die vanwege hun ouderdom 
en grootte speciaal zijn. De Tropische Kas is een plek 
van onverwachte rust en stilte waar men op verscholen 
bankjes kan wegdromen. De gastvrouwen kunnen 
altijd wel iets vertellen over de vroegere adellijke 
bewoners, en voorzien bezoekers van thee of koffie.
 
De Tropische Kas wordt onderhouden door ongeveer 
55 vrijwilligers en de openingstijden variëren per 
seizoen. Op de website staan de actuele openings-
tijden en staan de activiteiten vermeld. Denk aan: 
workshops, fotosessies, Open Monumentendag of de 
Appeldag. Kom gerust eens langs!

#museum #cultuurhistorie #landschap #bruisenddorp

De Tropische Kas



7

Provincie Friesland
Locatie Nij Beets
Wanneer  Wisselend geopend, zie website 

voor actuele openingstijden
Meer weten www.damshus.nl
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Inmiddels bruist Nij Beets weer van de activiteiten, 
maar dat is niet altijd zo geweest. Openlucht-
museum it Damshûs zorgt voor ruim 10.000 be -
zoekers die jaarlijks de historie van Nij Beets 
komen beleven en die zorgen voor een belang-
rijke impuls. Die historie zorgde dat de mensen 
die er wonen keer op keer met vindingrijke 
plannen moesten komen. Want toen het graven 
van turf in 1920 stopte, bleef het dorp achter in 
schrille armoede. De agrarische sector bloeide op, 
maar hield geen stand. In Openluchtmuseum it 
Damshûs is te zien hoe het dorp veranderde. 

Met subsidies uit Europa en bovenal met de 
kracht van de 1680 inwoners, die zich als 
vrijwilliger inzetten voor het dorp en het museum, 
is Nij Beets het bezoeken waard. In en rond it 
Damshûs worden door het jaar heen verschillen-
de activiteiten georganiseerd. Op de website 
leest u er meer over. Nij Beets is trouwens via het 
Polderhoofdkanaal ook te bezoeken per boot.

#museum #cultuurhistorie #natuur #landschap

Openluchtmuseum
it Damshûs
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Provincie Groningen
Locatie Noordwolde (Groningen)
Wanneer  Dagelijks te bezoeken
Meer weten  youtube.com > zoek op ‘kleinste 

museum Noordwolde’

20
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Dit pareltje, nèt boven de stad Groningen, telt een 
kleine driehonderd inwoners, waarvan de helft 
buiten de dorpskern woont. Middenin het dorp 
pronkt de pijnappel, de spits op de middeleeuwse 
kerk. In het Gronings heet dat een siepel (een ui). 
Neem gerust eens plaats op de kleurrijke mozaïek-
bank om de siepeltoren te bewonderen en kom 
kijken in het kleinste museum van Noord-Nederland. 
Want hoe ‘klein’ Noordwolde ook is, de trots is er 
groot. Trots op de toren, de bank en het kleinste 
museum, maar bovenal op de saamhorigheid en de 
schoonheid van het dorpje.

#cultuurhistorie #museum #natuur #landschap 
#kunst #bruisenddorp

Noordwolde
Siepeltoren en Kleinste Museum
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Provincie Drenthe
Locatie Eexterveen
Wanneer Dagelijks te bezoeken 
Meer weten www.eexterveen.com

22



Het dorp Eexterveen is eigenaar geworden van 
het Dorpscentrum en toverde dat om tot een 
bruisende parel middenin het dorp. Met ontelbare 
vrijwilligersuren, crowdfunding en subsidies is er 
een ware parel ontstaan vanuit de gedachte ‘wij 
geven geen krimp’. Want in het Dorpscentrum 
wil iedereen graag zijn; mensen van alle leeftijden 
ontmoeten elkaar daar nu en er is altijd wel wat 
te doen. Ook voor bezoekers is het een fijne plek. 
In het eetcafé of op het terras kunnen wande-
laars en fietsers even pauzeren en wat lekkers 
eten of drinken. 

Achter het dorpscentrum zijn een dorpsmoes-
tuin, een bloementuin en een fruitboomgaard 
aangelegd. Daar worden bloemen, groenten en 
fruit verbouwd, geoogst en verkocht. De basis-
school helpt mee en van de opbrengst organiseert 
de school leuke dingen en uitjes. Wat een 
samenwerking en energie in Eexterveen!

#museum #cultuurhistorie #natuur #landschap

Dorpscentrum Eexterveen
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Provincie Drenthe
Locatie Rondom Dwingeloo
Wanneer Dagelijks te bezoeken
Meer weten facebook.com/dwingelerommetjes
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Het eerste ommetje rond Dwingeloo is klaar. Vier 
mannen uit het dorp ontwikkelen vier ommetjes. 
Dat deden ze vanuit de visie dat wandelen dient 
gebeuren in een mooie omgeving, langs mooie 
paden en dat er onderweg ook wel wat te beleven 
mag zijn.
De nieuwe wandelroutes komen tot stand met hulp 
van de grondeigenaren, om zoveel mogelijk mooie 
plekken aan te doen en het asfalt en de openbare 
weg te vermijden. En is het nodig iets aan te 
planten, te bouwen of in het leven te roepen, dan 
werken de Dwingeler mannen daar graag aan mee. 

‘Mars’ is het eerste ommetje dat klaar is. Er werd 
een bruggetje voor aangelegd en met dank aan 
agrariërs, het waterschap, het recreatieschap en 
Staatsbosbeheer is het een prachtige route van  
vijf kilometer geworden. Volg de Mars-route rond 
Dwingeloo en wandel zo door de weilanden, langs 
de sloten en dwárs door een bossingel. 

#cultuurhistorie #natuur #landschap 

Dwingelerommetjes
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Provincie Drenthe
Locatie Buinerveen
Wanneer Dagelijks te bezoeken
Meer weten  facebook.com/ 

PBBuinerveenNieuwBuinenwest

26
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Het water stroomt weer door Buinerveen! In dit randveen-
dorp (op de grens van het zand- en veenlandschap) werd in 
de jaren ’70 een deel van het kanaal gedempt. In de afgelo-
pen jaren kwam het dorp samen om ‘de ziel van het dorp’ 
terug te vinden. Nu het water weer stroomt en er veel 
initiatieven en ideeën zijn opgezet en uitgewerkt kan 
Buinerveen met trots zeggen: ons hart klopt weer!

Het dorpsplein is gerenoveerd en wordt gebruikt voor allerlei 
activiteiten. De kade is hersteld en in het authentieke 
dorpshuis ‘De Viersprong’ kunnen bezoekers wat drinken en 
eten. Maar het is nog niet af, volgens de Buinerveners. Het 
nieuwste project is het plaatsen van een authentieke veen-
brug, die als een monument herinnert aan het verleden.

Bezoek het energieke dorp Buinerveen, wandel er het mooie 
ommetje van zo’n zes kilometer. Of overnacht er in een van 
de B&B’s en bezoek vanuit het dorp het omliggende veen-
landschap met zijn Glas- en Keramiekmusea. Of bezoek het 
Lofar-gebied in het esdorpenlandschap rondom Buinen.

#cultuurhistorie #landschap #bruisenddorp

Het kloppend hart van 
Buinerveen
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Provincie Noord-Holland
Locatie Rondom Den Oever
Wanneer  Jaarlijks, in augustus
Meer weten www.visserijdagen.nl

28
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In Den Oever, op het voormalig eiland Wieringen, 
kunnen bezoekers ieder jaar in augustus de Flora en 
Visserijdagen beleven. Hoogtepunt tijdens deze 
vijfdaagse is de vlootschouw. Dan vaart de hele 
Wieringervloot uit, met aan boord duizenden bezoekers. 
Tijdens de vaart proeven zij de vis die door de Wierin-
gers wordt gevangen. Ook is de visafslag te bezoeken 
en zijn er een markt, een kermis en livemuziek.  
De Wieringers organiseren zo samen een geweldig 
evenement met veel aandacht voor de visserij, waar 
jaarlijks ruim 20.000 bezoekers op af komen. 

De mensen van Wieringen zijn door het water met 
elkaar verbonden. Dat kan ook niet anders met dorpen 
die ingeklemd zijn tussen de Waddenzee, het Amstel-
meer en het IJsselmeer. Ook de natuur op het glooi-
ende land is schitterend. Kom het beleven tijdens de 
Flora en Visserijdagen en bezoek (de omgeving van) 
Den Oever. Het is de moeite meer dan waard!

#museum #cultuurhistorie #natuur #landschap

Flora en Visserijdagen
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Provincie Gelderland
Locatie Klootsemastraat 1, Doetinchem
Wanneer  Zie website voor actuele 

 openingstijden & activiteiten
Meer weten www.stadsboerindoetinchem.nl
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Stadsboerin Doetinchem is een plek waar mensen 
in verbinding komen met de herkomst van eten, met 
de natuur en met elkaar. Op het oude gevangenis-
terrein (3,5 hectare groot) tuinieren en koken  
30 vrijwilligers sinds het voorjaar van 2019 met elkaar.  
Er zijn een moestuin, een kas, een bloemenpluktuin 
en een fruitgaard. De varkens scharrelen op hun eigen 
weide en de kippen kunnen hun gang gaan in de ren. 
De biologische oogst wordt verkocht aan toeristen 
en mensen uit de buurt. Stadsboerin Doetinchem 
teelt bovendien voor een stichting die kookt voor 
een grote groep zelfstandig wonende ouderen. 
Daarnaast wordt er drie keer in de week gekookt 
voor iedereen die wil aanschuiven voor gezelschap 
en gezond en betaalbaar eten. Kortom, Stadsboerin 
Doetinchem is een groene huiskamer waar oog voor 
natuur, eerlijk eten en elkaar voorop staat!

#natuur #cultuur #kringloop

Stadsboerin Doetinchem



14

Provincie Gelderland
Locatie Oost-Nederland, verschillende locaties
Wanneer  Zie website voor actuele 

 openingstijden & activiteiten
Meer weten www.kunstlijnoost.nl

32



Zes kunstinstellingen in het Oosten van het land 
hebben de handen ineengeslagen. Zij nodigen 
bewoners en bezoekers uit om te kijken naar 
beeldende kunst en cultuurhistorie, van figuratief 
tot abstract en experimenteel. En om onderweg 
te genieten van idyllische wegen en rivieren 
en het kleurrijke coulisselandschap met fraaie 
boerderijen en kastelen.

Kunstenlab, Museum MORE, Musea Zutphen, 
Het Kunstgemaal, Kunstvereniging Diepenheim 
en Museum No Hero tonen samen een gevarieerd 
beeld van de culturele rijkdom, verbonden door 
een prachtig landschap.

Het metrostation op het platteland, een kunst-
werk van Willem de Haan, verbindt de kunstin-
stellingen met een denkbeeldige metrolijn.

#museum #cultuur #natuur #landschap #kunst

Kunstlijn Oost
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Provincie Gelderland
Locatie Pluimersdijk 5, Zelhem
Wanneer  Zie facebook voor actuele 

 openingstijden & activiteiten
Meer weten facebook.com/museumsmedekinck
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Hoe leefden en werkten de mensen op het Achter-
hoeks platteland vroeger? Bij Museum Smedekinck 
komen bezoekers er alles over te weten. Het museum 
is gevestigd in een hoeve uit 1341. Die is met behulp 
van vrijwilligers, subsidies en donaties helemaal 
gerestaureerd. In de woning en de bijgebouwen die 
bij de hoeve horen is van alles te zien en doen. 
Bijvoorbeeld de collectie bodemvondsten: die is 
uniek, want de oudste vondst stamt uit de ijstijd. 

Door het jaar heen organiseert Museum Smedekinck 
allerlei activiteiten. Doe mee met de fotospeurtocht, 
onderneem een escaperoute of bezoek de thema-
dagen. Kom bijvoorbeeld naar de Harmonicadag of 
de Dag van het Ambacht, of bezoek de Midwinter-
hoorndemonstraties en wandel mee door het 
prachtige Achterhoeks landschap.

#museum #cultuur #cultuurhistorie #natuur

Museum Smedekinck
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Provincie Gelderland
Locatie  Voormalig Nederlands Hervormd 

Kerkje, Laag-Keppel
Wanneer  Wisselend geopend, zie website 

voor actuele openingstijden
Meer weten www.kunstofart.nl

36



Laag-Keppel is sinds 2019 een parel rijker. In april opende -na een grondige renovatie- de deuren van 
het in ere herstelde Nederlands Hervormd Kerkje. Kunstliefhebbers kunnen er sindsdien terecht in de 
galerie, die ook dienstdoet als kunstuitleen en atelier. 
Het kerkje is rond 1880 gebouwd als kapel behorend bij Kasteel Keppel. Tijdens de restauratie is de 
kerk helemaal in ere hersteld en bovendien klaargemaakt voor de toekomst. Het ligt op een markant 
punt in het dorp en is een beeldbepalend gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische 
waarde. Kunst, of Art? Kom gerust eens kijken. 

#museum #cultuur #cultuurhistorie #natuur #landschap #kunst

Kunst of Art
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Provincie Noord-Brabant
Locatie Meijel
Wanneer Jaarlijks in juli
Meer weten www.bijzondermobiel4daagse.nl
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Tijdens de BijzonderMobiel4Daagse (BM4D) bruist 
het boerenland van de energie. De fietsroutes voeren 
deelnemers over de Limburgse en Brabantse Peel. 
Fietsers doen wat ze kunnen, verleggen hun grenzen 
en delen ervaringen. Tegelijkertijd met de reguliere 
‘Fiets4Daagse de Peel’ wordt dit evenement speciaal 
voor mensen op een ‘bijzonder mobiel’ georganiseerd. 
Zij delen niet alleen het start- en eindpunt, maar ook 
de gezelligheid en de muziek, de EHBO en de 
pechbus. Beide evenementen gaan op in één groot 
gebeuren: een feestelijk initiatief voor iedereen.  
Een prachtig voorbeeld van de samenwerking en 
vindingrijkheid die het plattelandsleven kenmerkt. 

Op het Brabantse en Limburgse platteland zijn zeer 
aantrekkelijke fietsroutes. Bovendien is het er (door 
de ruimte) verkeersveilig voor alle deelnemers. 

#evenement #natuur #landschap

Bijzonder Mobiel4Daagse
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Provincie Limburg
Locatie  Poorterweg tussen huisnummers 

75 en 81, Koningslust
Wanneer  Dagelijks geopend, zie facebook 

voor actuele activiteiten
Meer weten  facebook.com/ 

natuurparkvlakbroek.koningslust
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Nadat het schapenland in Koningslust werd gebruikt 
voor het opvangen van overtollig regenwater, toverden de 
buurtbewoners het gebied om tot een schitterend 
natuurpark. Tegenwoordig grazen er knuffelbare pony’s in 
het omheinde groen, maken wandelaars een rondje en 
zwemmen er vissen in de vijver. Het natuurgebied is nu 
eigendom van een groep bewoners die samen de 
Stichting Natuurpark Vlakbroek oprichtten. Samen met 
een groep enthousiaste vrijwilligers zorgen zij voor het 
park. In het groen zijn picknickplaatsen, bankjes en een 
fietsenstalling te vinden. De oevers zijn prachtig en vanaf 
de steiger (ook geschikt voor minder validen) mag een 
hengeltje uitgegooid worden. Het park wordt gebruikt 
om tot rust te komen, om feest te vieren en om elkaar er 
te ontmoeten. Dat doen ook veel organisaties, die dit 
burgerinitiatief een erg inspirerend voorbeeld vinden. 
Natuurpark Vlakbroek won dan ook al allerlei prijzen. Het 
park is voor iedereen toegankelijk en altijd open en het 
hele jaar door worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

#museum #cultuurhistorie #natuur #landschap

Natuurpark Vlakbroek 
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Provincie Limburg
Locatie  Parkeren aan de Bredestraat in 

Etzenrade
Wanneer  Dagelijks te bezoeken,  

officiële opening: september 2020
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In het beekdal van de Rode Beek in het Zuid-Limburgse buurt-
schap Etzenrade ligt het Etzenraderhuusken, een rijks-
monument. Het is een prachtig gerestaureerde hoeve met een 
bijzonder verhaal. Want achter het Etzenraderhuusken teke-
nen oude grachten zich af in het landschap. Het zijn de 
grachten van het ‘Verwoeste kasteel Etzenrade’. Het kasteel 
stond in een moerassig gebied en was omgeven door grach-
ten die gevoed werden door de talrijke bronnen in het gebied 
en door de Rode Beek. 

Van het kasteel zijn weinig sporen terug te vinden, maar de 
achttiende-eeuwse grachten zijn weer zichtbaar gemaakt. Een 
deel van de ‘eilanden’ in de grachten worden ingericht door 
landschapsarchitect Piet Oudolf en zijn openbaar toegankelijk 
voor het publiek. Van de archeologische vondsten in dit 
project worden 3D prints gemaakt die geëtaleerd worden en 
zo zichtbaar zijn voor de bezoeker. Struin over de wandelpaden, 
bewonder de historische schatten van het kunstwerk in de 
tuin dat verwijst naar de ‘poort’ van het voormalig Kasteel.

#natuur #landschap #kunst #cultuur #cultuurhistorie

De historische grachten 
van Kasteel Etzenrade 
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Provincie Limburg
Locatie Meijel
Wanneer Iedere drie jaar, eerstvolgende in 2022
Meer weten www.oogstfeestmeijel.nl
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Iedere drie jaar viert Meijel het Oogstdankfeest in de “Kathedraal 
van de Peel”. Kilo’s appels, peren, bloemkool, prei, vijftien-
honderd dahlia’s en vijfhonderd zonnebloemen: het is allemaal 
gebruikt om de Kathedraal uitbundig te versieren voor het 
Oogstdankfeest in 2019. Tot 2022 moeten bezoekers wachten 
voor een volgende editie, maar de ruim 50 vrijwilligers werken 
al twee jaar voorafgaand aan de voorbereidingen. Het laatste 
feest trok meer dan vijfduizend bezoekers uit heel Brabant en 
Limburg. 

Tijdens het Oogstdankfeest kunnen bezoekers een aantal 
dagen de prachtig versierde kerk bewonderen. Ook zijn er 
speciale vieringen en speelt ‘Die Heimatkapelle’ tijdens de 
missen.

#evenement #cultuur #cultuurhistorie #natuur #bruisenddorp

Oogstdankfeest Meijel
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www.p-10.nl

De P10 is het netwerk van twintig grote plattelandsgemeenten in Nederland. Zij trekken samen op 
om gedeelde belangen onder de aandacht te brengen en de stem van het platteland te laten horen. 


