
Kinderstempelkaart
Verzamel vijf stempels en lever de volle 

kaart in bij Melkveebedrijf/boerderijcamping 
Blauhek voor een gratis ijsje.

`De Plattelandsdag is tot stand gekomen op 
initiatief van ONS Spaarnwoude in samen-
werking met Recreatieschap Spaarnwoude´.

Zondag
9 juni
van 11.00 tot 

16.00 uur

www.ons.spaarnwoude.nl

Plattelandsdag 
sPaarnwoude
Boerenland vol belevenissen

Beleef fietsend het platteland van 
Spaarnwoude en bezoek onderweg 
een boerderij, manege, wijnproeverij 
en meer!

recreatiegebied spaarnwoude:
Recreatiegebied Spaarnwoude. De naam zegt 
het al. Een prachtig natuur- en recreatiegebied 
gelegen tussen de steden Velsen, Haarlem en 
Amsterdam, waar je heerlijk kunt genieten van 
uitgestrekte weilanden met grazende koeien 
en schapen, weidevogels, stukjes bos waar 
roofvogels zich regelmatig laten zien en water 
in de vorm van sloten, meertjes en de Lie met 
zijn bijbehorende flora en fauna. 
Waar u gebruik kunt maken van het grote en 
gevarieerde aanbod van recreatie- en horeca-
voorzieningen, die in ruime mate en goed 
verspreid in Spaarnwoude te vinden zijn.

Volg ons op Facebook: 
plattelandsdag Spaarnwoude
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 Heerlijk er even helemaal tussenuit. 
   Dat moeten we vaker doen!
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Alle activiteiten zijn tussen 11.00 en 16. 00 uur.

 

1   Watersport- en buitensportcentrum  
Dynamique

 De Laars 14, 2064 JZ  Spaarndam 

  Naast allerlei buitensport activiteiten richt  

Dynamique zich steeds meer op het water.  

Zo kunt u er terecht voor rondvaarten, verhuur 

van 12 persoons aluminium sloepen, windsurfen, 

zeilen, kanovaren en meer! Tijdens de plattelands-

dag kunt u kennismaken met allerlei buitensport-

activiteiten. 

2  Cafe-paviljoen Bij Van Assema
 Penningsveer 5, 2065 AM  Haarlemmerliede

  Cafe-paviljoen Bij Van Assema is een ideale plek 

om na een wandeling of fietstocht neer te strijken 

voor verse koffie met huisgemaakte appeltaart, 

een stevige lunch of een gezellige borrel.

3   Wijnen uit de Provence.nl in  
Fort Penningsveer

 Penningsveer 2, 2065 AM  Haarlemmerliede

  Heerlijk wijnen proeven op een ongedwongen ma-

nier in de unieke ambiance van Fort Penningsveer? 

Tijdens de plattelandsdag staat een proeftafel met 

heerlijke biologische wijnen voor u klaar. 

4  De Liedehoeve
 Liedeweg 32, 2065 AJ  Haarlemmerliede

  Bij dit melkveebedrijf kunt u ook boerengolf spelen. 

Maak kennis met het golfen in het boerenland en 

probeer een ‘hole in one’ te slaan.

5  en 6  Fort Liebrug
 Liedeweg 9, 2065 AH  Haarlemmerliede

5   Tineke Brackel laat haar prachtige beeldhouw-

werken zien en demonstreert tevens hoe zij te 

werk gaat. Je bent als bezoeker welkom voor 

kijken en een mooi gesprek. 

6   De Zadelmaker van DS Ruitersport, vertelt in zijn 

werkplaats over het mooie ambacht, het leder dat 

verwerkt wordt en de gereedschappen die hierbij 

worden gebruikt. Ook vertelt hij waarom een goed 

passend zadel zo belangrijk is en benoemd in het 

kort de meest voorkomende zadelproblemen.

7  Biologisch melkveebedrijf de Ettingen
 Oude Notweg 1, 2065 AA  Haarlemmerliede

  U kunt de stal bezoeken en zien waar de koeien 

worden gemolken. Er is verkoop van streekeigen 

kaas, biologische planten, ponyrijden voor de 

kinderen en baby konijntjes knuffelen. Tevens zijn 

de weidevogelvrijwilligers aanwezig op het bedrijf. 

8  Manege Spaarnwoude
 Houtrakkerweg 62, 1165 MX  Halfweg

  Manege Spaarnwoude is een FNRS manege waar 

ongeveer 80 paarden en pony’s staan, en heeft 

een gezellig terras en kantine. Kom paardrijden of  

leer mennen. 

9  Zoogkoeienbedrijf De Koningshoeve
 Kerkweg 33, 2064 KS  Spaarnwoude

  Welkom op biologisch limousine zoogkoeienbedrijf 

de Koningshoeve. De stolp is verbouwd tot educa-

tie ruimte waar oud Hollandse spelletjes gespeeld 

kunnen worden, Klaartje de koe kan gemolken 

worden en de pony’s, de schapen en konijnen 

kunnen bewonderd worden. 

10   Melkveehouderijbedrijf /  
boerderij camping Blauhek

 Kerkweg 4, 2064 KP  Spaarndam

  Hier kunt u kennis maken hoe tegenwoordig een 

modern melkveehouderij bedrijf eruitziet, o.a. kunt 

u zien hoe de melkrobot de koeien melkt en hoe 

een mestrobot werkt. Tevens kunt u zien hoe in 

de praktijk een zonnepanelen systeem werkt en u 

kunt hierover ook uitleg krijgen. 

Plattelandsdag 9 juni 2013


