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Hoe is dit e-book tot stand gekomen? 
Aan de hand van meest bezochte attracties op Uitzinnig.nl hebben wij dit overzicht 

gegenereerd. Het afgelopen jaar hebben bijna 2,9 miljoen bezoekers Uitzinnig.nl bezocht. 

 

Dit overzicht geeft dus niet weer welke locaties de meeste bezoekers binnen haar 

poorten heeft gehad, maar welke attracties en attractieparken op onze website het meest 

populair waren. 

 

Voor sommige provincies ontstaan zo verrassende, onverwachte uitkomsten. En dat is 

precies wat wij willen bieden: verrassende tips voor een dagje uit. 

 

 

Wat kan ik met dit e-book? 
Per provincie tonen wij de 7 attracties, attractieparken en dierentuinen die het afgelopen 

jaar het meest bezocht zijn. Bij elke locatie staat een korte beschrijving en een link naar 

de website vermeld. Zo heb je een beknopt overzicht boordevol ideeën voor een leuk 

dagje uit. 

 

 

Mag ik dit e-book doorsturen? 
Natuurlijk. Graag zelfs. Dit e-book is gratis en je mag er kopieën van maken en het 

doorsturen naar wie je maar wilt, zolang je de inhoud maar niet wijzigt! 

 

Eigenlijk hopen we ook dat je dit doorstuurt naar familie en vrienden. Omdat zo nog 

meer mensen van onze website horen en wij zo nog meer mensen blij kunnen maken 

met onze tips.  

 

Voor meer nieuws, evenementen en nog veel meer verrassende tips voor een dagje uit 

ga je naar www.uitzinnig.nl. 

 

Veel plezier met de tips uit dit e-book ! 

 

Redactie Uitzinnig.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Ben je nog niet aangemeld voor onze nieuwsbrief?  

Meld je dan snel aan via: https://www.uitzinnig.nl/tips/ 

 

Zo ontvang je nieuws over de laatste evenementen en korting op toegangskaarten. Ook 

maak je dan regelmatig kans op vrijkaarten.

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tips/


 
 

 

 

 

Copyright 2019 Uitzinnig.nl - alle rechten voorbehouden pagina 3 

Maar eerst nog even dit: 

 

 

Wist je dat … 

 

.. het meest bezochte uitje op Uitzinnig.nl dit jaar De Fantasietuin Oldebroek in 

Gelderland was. 

 

.. van de bezoekers van Uitzinnig.nl 60% dat met een mobiele telefoon, 25% met een 

desktop en 15% met een tablet doet. 

 

.. jaarlijks er meer dan 10.000 nieuwe uitjes, evenementen en workshops worden 

toegevoegd aan Uitzinnig.nl. 

 

.. Uitzinnig.nl afgelopen jaar bijna 2,9 miljoen bezoekers had. 

 

.. Eerste Pinksterdag dit jaar de drukste dag was met meer dan 34.000 bezoekers. 

 

Jij als bezoeker van Uitzinnig.nl hebt hieraan meegewerkt. Dank daarvoor! 

Wij hopen je ook de komende tijd te kunnen inspireren met tips voor een dagje uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk nu verder op de volgende pagina’s voor de populaire attracties en musea ..  

Aanraders voor een bezoek komend jaar! 

http://www.uitzinnig.nl/
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Drenthe 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Drenthe. 

 

 

1. Buitencentrum Boomkroonpad 

Bezoekerscentrum in de boswachterij Gieten-Borger. Centraal staat het pad door de 

toppen van de bomen. Daarnaast veel bijzondere activiteiten. Ook het startpunt van 

mooie wandelingen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1366 

 

2. Het Houten Pad van Theodoor 

Klim- en klauterroute over een geheel houten pad door het bos van Orvelte.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=413 

 

3. Kabouterland 

Binnen- en buiten speeltuinen in sprookjesachtige sfeer. De aankleding staat in het teken 

van kabouters en trollen. Ook is er een dierentuin bij.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=934 

 

4. Veenpark 

Maak kennis met de geschiedenis van het veen. Ontdek hoe mensen vroeger woonden en 

leefden. Met een veentrein en een turfschip. Ook spannend voor kinderen met een 

speurtocht en diverse spellen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=479 

 

5. Vlinderparadijs Papiliorama 

Wandel door een tropische, overdekte tuin, vol met vrij rondvliegende vlinders. In  

Vlinderparadijs Papiliorama kun je genieten van honderden kleurrijke vlinders uit diverse 

werelddelen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1091 
 
6. Zoo Bizar 

In Zoo Bizar maak je wel heel letterlijk kennis met allerlei bijzondere kleine dieren. Er 

wordt over verteld en sommige dieren mag je ook aanraken.. Een leuke én leerzame 

belevenis voor alle leeftijden! 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=8291 

 
7. Drouwenerzand Attractiepark 

Attractiepark voor jong en oud. De prijs is inclusief alle attracties, het telefoonmuseum 

en onbeperkt eten en drinken. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=100 

 

 

Populaire musea in Drenthe 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Drenthe dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Industrieel Smalspoor Museum - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1293 

2. Hunebedcentrum - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=999 

3. Museum De Buitenplaats - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=774 

 

Meer uitjes in Drenthe » 

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1366
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=413
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=934
http://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=479
http://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1091
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=8291
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=100
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1293
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=999
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=774
http://www.uitzinnig.nl/1/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Drenthe.aspx
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Flevoland 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Flevoland. 

 

 

1. Het Grote Kabouterbos 

Een spannend stukje bos waar allemaal kabouters leven. Speel in kabouterhuisjes, op de 

kaboutertrimbaan of loop het kabouterpad. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1423 

 

2. Orchideeën Hoeve 

Overdekte tropische wereld met prachtige tropische tuinen, de Vlinder Vallei en een 

orchieeënkwekerij. De unieke verzameling vlinders is nu al toonaangevend in Europa. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1437 

 

3. Hans en Grietje Pannenkoekenhuis 

Pannenkoekenhuis met een echt Hans & Grietje huisje met gevangenis en speelruimtes 

binnen en een speelweide buiten. Pannenkoeken eten in een sprookjesachtige sfeer. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1405 

 

4. Batavialand 

Nergens ter wereld sta je zo dicht bij de scheepsbouw van de Nederlandse Gouden Eeuw 

als hier. Boeiend en spannend voor alle leeftijden. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=919 
 

5. MeerZoo 

Meerzoo is een gezellig dierenpark. Voor jong en oud is een bezoek leuk en interessant. 

De kinderen kunnen zich vermaken in de speeltuinen en op de kinderboerderij.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7273 

 

6. Luchtvaartmuseum Aviodrome 

Ontdek hier een wereld vol avontuurlijke vliegtuigactie voor jong en oud! Het museum 

staat volledig in het teken van 100 jaar burgerluchtvaart. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1527 

 

7. Stadslandgoed de Kemphaan 

Groot park met stadsboerderij, schaapskooi, informatiecentrum, speelhof, apeneilanden, 

wandelgebied. Regelmatig activiteiten. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1360 

 

 

Populaire musea in Flevoland 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Flevoland dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Luchtvaartmuseum Aviodrome - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1527 

2. De Gesteentetuin - Schokkerbos - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1572 

3. Museum Schokland - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1236 

 

 

 

 

Meer uitjes in Flevoland »

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1423
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1437
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1405
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=919
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7273
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1527
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1360
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1527
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1572
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1236
http://www.uitzinnig.nl/2/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Flevoland.aspx
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Friesland 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Friesland. 

 

 

1. Doolhofpark bij De Dwaler 

Bij het Doolhofpark kun je je helemaal uitleven in de doolhoven en traditionele speeltuin. 

Het doolhofpark is onderdeel van Grillrestaurant De Dwaler. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1014 

 

2. Speel- en Dierenpark Sanjesfertier 

Speelpark en dierenpark met een binnen- en buitenspeelplaats voor kinderen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1059 

 

3. Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum 

Het landschap langs de Friese kust kenmerkt zich door de terp. Na een klim kun je op 

Terp Hegebeintum genieten van een schitterend uitzicht op de omgeving. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=3075 

 

4. Aqua Zoo Friesland 

Waterrijk dierenpark met bijzondere diersoorten die in en rondom het water leven. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1183 

 

5. Sybrandy's Ontspanningspark 

Attractiepark in Zuid-west Friesland voor kinderen van 3 t/m 13 jaar. Met een 

loopspookhuis, diverse leuke en spannende draaimolens, een skelterbaan, een 

bootspringschans en meer. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=784 

 

6. Attractiepark Duinen Zathe 

Pretpark voor het hele gezin. Met een groot aantal attracties, klimtorens, glijbanen en 

een spookhuis. Ook is er een theater en de spectaculaire supernova. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1062 

 

7. Kameleondorp Terherne 

Een echte buitenattractie met een en al avontuur in de boot, op het eiland of op de 

boerderij. Voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1241 

 

 

 

Populaire musea in Friesland 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Friesland dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Fries Museumdorp Aldfaers Erf - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=893 

2. Dekema State - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1266 

3. Openluchtmuseum It Damshûs - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=567 

 

 

 

 

Meer uitjes in Friesland »

http://www.uitzinnig.nl/
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1014
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1059
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=3075
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1183
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=784
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1062
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1241
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=893
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1266
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=567
http://www.uitzinnig.nl/3/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Friesland.aspx
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Gelderland 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Gelderland. 

 

 

1. De Fantasietuin Oldebroek 

Bewonder een grote verzameling winterharde en tropische planten. Prachtige follies laten 

de planten nog beter tot hun recht laten komen.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6188 

 

2. De Spelerij - De Uitvinderij 

Een unieke plek voor kinderen om te spelen en van alles te ontdekken. Ontworpen door 

kunstenaars en continu aangepast vanuit nieuwe ingevingen. De plek om te spelen, 

glijden, en rennen, maar ook om vormen, voorwerpen en constructies te ontdekken. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=937 

 

3. Fluisterboot Zutphen 

Tijdens een rondvaart in een fluisterboot over de rivier de Berkel zie je de mooiste 

plekjes langs de route aangevuld met historische verhalen van de fluisteraar (schipper). 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=189 
 

4. Megapret 

Familiepark waar kinderen zowel binnen als buiten kunnen spelen. Ook voor ouders en 

oudere kinderen is hier van alles te doen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=317 

 

5. Historische Kelders Arnhem 

Dertig historische kelders die zijn samengevoegd tot groot onderaards complex. Er zijn 

rondleidingen en er vinden culturele evenementen plaats. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6205 
 

6. SchatEiland Zeumeren 

Grootste overdekte speelparadijs van Nederland voor kinderen t/m 12 jaar. In de sfeer 

van verborgen schatten, onbewoonde eilanden en piraten. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=2172 

 

7. Avonturenpad Erve Brooks 

Erve Brooks is een gezellige pannenkoekenboerderij net buiten Gelselaar. Geniet van wat 

lekkers terwijl de kinderen kunnen spelen. In deze prachtige omgeving kun je diverse 

activiteiten doen. Een daarvan is het Avonturenpad, een leuke speel- en klimroute. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6971 

 

 

 

Populaire musea in Gelderland 

 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Gelderland dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Arnhems Oorlogsmuseum 40 - 45: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=359 

2. Lalique Museum Doesburg: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6496 

3. Boerderijmuseum De Bovenstreek: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=4341 
 

Meer uitjes in Gelderland »

http://www.uitzinnig.nl/
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6188
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=937
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=189
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=317
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=6205
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=2172
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6971
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=359
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=6496
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=4341
http://www.uitzinnig.nl/4/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Gelderland.aspx
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Groningen 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van de provincie Groningen. 

 

 

1. Wonderwereld 

Avontuurlijk sprookjespark en dierenpark voor klein en groot. Met activiteiten zoals 

knutselen, speurtochten en elvendagen. Maar er zijn bijv. ook roofvogeldemonstraties. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=228 

 

2. Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst 

In Zorgboerderij De Mikkelhorst is veel te zien en te beleven. De Mikkelhorst bestaat uit 

een kinderboerderij, speeltuin, theeschenkerij, een houtkloverij, een biosmassacentrale 

en een eigen pluktuin.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=3514 

 

3. Speeltuin en Kinderboerderij Stadspark Groningen 

Neem een kijkje bij de dieren op deze gezellige kinderboerderij in Stadspark Groningen. 

Er zijn geiten, kippen, ezels, konijnen en nog vele andere dieren. Heerlijk in de natuur! 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1043 

 

4. Apekooi 

Kinder Party Centrum Apekooi is de leukste speeltuin van het noorden voor alle kinderen 

van 1 tot 12 jaar. Het is een spectaculaire speelconstructie met een uniek buizenstelsel. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=409 

 

5. Arboretum Eenrum 

In Arboretum Eenrum is een uitgebreide internationale plantencollectie te zien. Er zijn 

ruim 400 uitheemse bomen en 600 soorten rododendrons.   

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6341 

 

6. Museumspoorlijn STAR 

De Museumspoorlijn STAR rijdt met een historische stoomlocomotief (ook diesel locs) 

met wagons de route tussen Veendam en Musselkanaal. De route is 26 km lang en is 

daarmee de langste museumlijn van Nederland.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1126 

 

7. Familiepark Nienoord 

Familiepark Nienoord is een attractiepark dat verscholen ligt in de bossen van het 

Landgoed Nienoord. Het park bevat een ruime speeltuin met klimtorens, waar kinderen 

naar hartelust kunnen klauteren en glijden. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=825 

 

 

Populaire musea in Groningen 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Groningen dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Muzeeaquarium Delfzijl: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1346 

2. Borg- & Rijtuigmuseum Nienoord: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1772 

3. Groninger Museum: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=663 

 

Meer uitjes in Groningen » 

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=228
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=3514
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1043
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=409
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6341
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1126
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=825
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1346
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1772
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=663
http://www.uitzinnig.nl/5/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Groningen.aspx
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Limburg 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Limburg. 

 

 

1. Aardbeienland 

Een park vol met aardbeien waar je kunt plukken, proeven en nog veel meer! 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=338 

 

2. Familiepark Mondo Verde 

Bekijk hier prachtige wereldtuinen en de veelzijdige dierenwereld. Ook is er een 

spannende Dinofauna en attracties. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=28 

 

3. Sprookjesbos Valkenburg 

Themapark gericht op kinderen waarin een groot aantal bekende sprookjes worden 

uitgebeeld.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1560 

 

4. Attractiepark Toverland 

Attracties voor alle leeftijden, zowel binnen als buiten. Het park is het gehele jaar 

geopend. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=665 

 

5. Miljoenenlijn 

Stap in op de Miljoenenlijn en reis terug in de tijd. Deze spoorlijn gaat dwars door het 

prachtige Limburgse heuvellandschap. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1224 

 

6. Kasteelruïne en Fluweelengrot Valkenburg 

Kasteelruïne uit de 11e eeuw met een ondergronds gangenstelsel, de Fluweelengrot. Met 

dagelijks rondleidingen door de grot en voor kinderen een speurtocht door de 

kasteelruïne. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1596 

 

7. Kasteel Hoensbroek 

Kasteel Hoensbroek in Zuid Limburg behoort tot de mooiste kastelen van Nederland. Met 

meer dan veertig authentiek ingerichte vertrekken, die een bijzondere blik in het 

verleden geven.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1513 

 

 
Populaire musea in Limburg 

 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Limburg dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof: www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=484 

2. Museum De Locht: www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=809 

3. Buitenplaats Kasteel Wijlre: www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=9733 

 

 

Meer uitjes in Limburg »

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=338
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=28
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1560
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=665
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1224
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1596
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1513
http://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=484
http://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=809
http://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=9733
http://www.uitzinnig.nl/6/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Limburg.aspx
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Noord-Brabant 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Noord-Brabant. 

 

 

1. De Ontdekfabriek 

De Ontdekfabriek is voor kinderen een spannende en uitdagende plek om te zijn. Hier 

beleef je fantastische avonturen binnen én buiten. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=10414 

 

2. Rondvaarten over de Binnendieze 

Tocht in fluisterbootjes door het eeuwenoude waterstelsel van de middeleeuwse 

vestingstad Den Bosch. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=412 

 

3. Kasteel Heeswijk 

Fraai kasteel uit de 11e eeuw. Met Kasteelmuseum. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=2543 
 
4. BillyBird Park Hemelrijk 

Speelpark met enorme binnenspeeltuin, groot strandbad, allerlei uitdagende 

(water)attracties, poppentheater en verkeersspeeltuin.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=723 

 

5. Dierenpark De Oliemeulen 

Dierenpark met een kleurrijke verzameling reptielen, vogels en zoogdieren, zoals apen, 

slangen, wasberen en hagedissen en roofvogels. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1535 

 

6. BestZOO 

Mooi en gezellig dierenpark met dieren uit verschillende werelddelen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1252 
 

7. Familiepark DippieDoe 

Attractiepark met speelattracties binnen en buiten voor gezinnen met kinderen tot 14 

jaar. In de winter wordt het park omgetoverd tot WinterDippieDoe. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=159 

 

 

Populaire musea in Noord-Brabant 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Noord-Brabant dan zijn deze musea een 

aanrader: 

1. Eindhoven Museum: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=301 

2. Breda’s Museum: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=602 
3. Museum Helmond: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1975 

 

 

Meer uitjes in Noord-Brabant »

http://www.uitzinnig.nl/
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=10414
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=412
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=2543
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=723
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1535
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1252
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=159
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=301
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=602
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1975
http://www.uitzinnig.nl/7/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Noord-Brabant.aspx
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Noord-Holland 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Noord-Holland. 

 

 

1. Zee Aquarium Bergen aan Zee 

In maar liefst 44 aquaria, ontmoet je zeebewoners uit alle wereldzeeën, een omvangrijke 

schelpenverzameling en een levensgroot skelet van een potvis. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1519 

 

2. Speelpark de Swaan 

Groot park speciaal voor kinderen met vele attracties waar je je helemaal kunt uitleven.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=5090 

 

3. Sprookjeswonderland Enkhuizen 

Attractiepark in sprookjessfeer met sprookjesbos, kinderboerderij en leuke attracties. In 

de winter wordt het park Sprookjeswinterland. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=535 

 

4. De Zaanse Schans 

Een van de toeristische toplocaties van Nederland. Musea, winkels, molens, restaurants, 

oude ambachten en rondvaarten: je vindt het hier allemaal. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7127 

 

5. Landgoed Hoenderdaell 

Duik in de wereld van de dieren. Krokodillen, ringstaartmaki's, damherten en roofvogels. 

Hier zie je ze allemaal! 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7493 

 

6. Van Blanckendaell Park 

Kleinschalig dierenpark met ondermeer apen, boerderijdieren en buideldieren. Ook is er 

een museum uit grootmoeders tijd en speeltuin. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=2425 

 

7. Coronel Adventure 

Bij Coronel Adventure kun je lasergamen, klimmen in het indoor klimpark en ook Glow in 

the dark Midgetgolf spelen! Veertig hindernissen in het indoor klimbos. Durf jij het aan? 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7274 

 

 

Populaire musea in Noord-Holland 

 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Noord-Holland dan zijn deze musea een 

aanrader: 

1. Museum Singer Laren: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=3063 

2. Anne Frank Huis: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=929 

3. Rijksmuseum Amsterdam: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1570 

 

 

Meer uitjes in Noord-Holland »

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1519
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=5090
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=535
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7127
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=7493
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=2425
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7274
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=3063
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=929
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1570
http://www.uitzinnig.nl/8/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Noord-Holland.aspx
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Overijssel 
De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Overijssel. 

 

 

1. Dierenpark Taman Indonesia 

Exotisch Indonesisch dierenpark met vogels en kleine Aziatische zoogdieren. Ook is er 

een traditionele paalwoning, speeltuin en kinderboerderij. Regelmatig zijn er speciale 

activiteiten.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1601 
 

2. Klimpark Adventure World 

Een sportieve uitdaging hoog in de lucht. In dit klimpark kun je diverse activiteiten doen 

als boogschieten, BaseJump en klimmen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6944 

 

3. Ontdekhoek Zwolle 

Werkplaats waar kinderen zelf ontdekken hoe iets werkt, gemaakt wordt of hoe iets in 

elkaar zit. Ontdek door proefjes te doen en zelf aan de slag te gaan.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1753 

 

4. Attractie- & Vakantiepark Slagharen 

Attractiepark voor het hele gezin. Met meer dan 40 attracties, wervelende shows, live 

acts en zwembaden. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=241 
 

5. Avonturenpark Hellendoorn 

Attractiepark voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd waar je allerlei 

avonturen kunt beleven. Naast spannende attracties en een slidepark is er een 

familieshow en Dreumesland voor de kleintjes.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=478 

 

6. Vogelpark de Lorkeershoeve 

Vogelpark met circa 120 soorten vogels uit alle werelddelen.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=4057 
 
7. Pelmolen ter Horst 

Pelmolen ter Horst is een achtkante stellingmolen. Sinds 1752 siert de molen het 

omringende landschap.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7054 

 

 

 

Populaire musea in Overijssel 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Overijssel dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Bolletje Bakkerijmuseum: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=2525 

2. Museum de Fundatie: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6452 

3. Bonami Spelcomputer Museum: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=4297 

 

 

Meer uitjes in Overijssel »

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1601
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=6944
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1753
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=241
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=478
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=4057
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7054
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=2525
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6452
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=4297
http://www.uitzinnig.nl/9/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Overijssel.aspx


 
 

 

 

 

Copyright 2019 Uitzinnig.nl - alle rechten voorbehouden pagina 13 

Utrecht 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van de provincie Utrecht. 

 

 

1. Pyramide van Austerlitz 

Grote speeltuin voor kinderen van alle leeftijden met indeling naar leeftijdsgroep. Ook is 

er een Lunapark met carrousel, treintje en botsauto's.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=829 

 

2. Ouwehands Dierenpark Rhenen 

Grote dierentuin met bijzondere dieren uit de hele wereld. Voor kinderen is er Europa's 

grootste overdekte speeljungle RavotAapia. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1087 

 

3. Kasteel Groeneveld 

Buitenplaats in Baarn, omringd door een prachtig landgoed, met tal van evenementen. 

Ook een mooi gebied voor een wandeling. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=2052 

 

4. Von Gimborn Arboretum 

De grootste botanische tuin van Nederland, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1487 

 

5. DierenPark Amersfoort 

Grote dierentuin met veel verschillende diersoorten. Daarbij het Dinobos waar je een reis 

maakt door de geschiedenis van de Dinosauriërs. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=546 

 

6. De Domtoren 

Hoogste kerktoren van Nederland en hét symbool van de stad Utrecht. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=65 

 

7. Botanische Tuinen Utrecht 

Botanische tuin met verschillende aangelegde tuinen. Er is een rotstuin, subtropische 

planten, een kassencomplex en meer. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=6171 

 

 

 

Populaire musea in Utrecht 

 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Utrecht dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Slot Zeist: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=49 

2. Huis Doorn: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=580 

3. Kade Kunsthal: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=2007 

 

 

 

 

 

Meer uitjes in Utrecht »

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=829
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1087
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=2052
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1487
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=546
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=65
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=6171
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=49
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=580
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=2007
http://www.uitzinnig.nl/10/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Utrecht.aspx
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Zeeland 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Zeeland. 

 

 

1. Het Arsenaal 

Piratenpark & zeeaquarium in het centrum van Vlissingen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=666 

 

2. Familiepretpark Mini Mundi 

Het Familiepretpark Mini Mundi bestaat uit een binnenspeeltuin en buitenspeeltuin. Het 

voormalige Miniatuur Walcheren is onderdeel van het park. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1307 

 

3. Stoomtrein Goes-Borsele 

Tijdens de pittoreske rit met de stoomtrein vanaf Goes krijg je een beeld van het 

spoorwegbedrijf van 100 jaar geleden. Bezoek ook het buitenterrein, de werkplaats en de 

Goederenloods. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=569 

 

4. Deltapark Neeltje Jans 

Attractiepark voor het hele gezin. Met een indrukwekkende expositie over de 

watersnoodramp en de deltawerken. Met ook een waterglijbaan, waterspeelplaats, 

orkaanmachine, zeehondenshow en 3D-bioscoop. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1590 

 

5. Berkenhof’s Tropical Zoo 

Vlindertuin en overdekte jungle met prachtige dieren en planten. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=5152 

 

6. Reptielenzoo Iguana 

Europa’s grootste en geheel overdekte reptielenzoo met ruim 500 levende reptielen, 

amfibieën en insecten uit de hele wereld. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=316 

 

7. Fort den Haak 

Subtropische tuin met authentieke planten en bomen uit de hele wereld. Ook regelmatig 

evenementen en exposities. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=2076 

 

 

Populaire musea in Zeeland 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Zeeland dan zijn deze musea een aanrader: 

1. Vleeshal: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=126 

2. Museumbunker Vlissingen: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7484 

3. Watersnoodmuseum: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7601 

 

 

 

Meer uitjes in Zeeland »

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=666
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1307
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=569
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1590
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=5152
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=316
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=2076
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=126
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7484
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=7601
http://www.uitzinnig.nl/11/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Zeeland.aspx
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Zuid-Holland 

De 7 populairste attracties, attractieparken en dierentuinen van Zuid-Holland. 

 

 

1. Archeon 

Beleef de geschiedenis van Nederland in 3 perioden: de prehistorie, de Romeinse tijd en 

de Middeleeuwen. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1119 
 
2. Diergaarde Blijdorp 

Bij Diergaarde Blijdorp is het hele jaar door van alles te beleven. Maak een reis door de 

werelddelen en bewonder de vele dieren in hun zo natuurlijk mogelijke omgeving. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=223 

 

3. Corpus 'reis door de mens' 

Belevingscentrum rond het menselijk lichaam waar je op spectaculaire wijze kunt zien, 

horen en voelen hoe het menselijk lichaam werkt. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1297 

 

4. Sea Life Scheveningen 

Reusachtig zee-aquarium waar je kennis maakt met schildpadden, tal van vissen en 

haaien. Vanuit de glazen buis, die door het aquarium loopt, kom je oog in oog te staan 

met deze onderwaterwereld. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=717 

 

5. Familiepark Drievliet 

Attractiepark voor het hele gezin. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=91 

 

6. Euromast 

Hoogste uitkijktoren van Nederland. Met de Euroscoop kun je helemaal naar de top. Van 

mei t/m oktober kun je abseilen en tokkelen.  

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=904 

 

7. Miniworld Rotterdam 

De grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Met elke 24 minuten dag- en 

nachtbeleving. 

Website: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1614 

 

 

Populaire musea in Zuid-Holland 
 
Ben je op zoek naar een cultureel uitje in Zuid-Holland dan zijn deze musea een 

aanrader: 

1. Escher in het Paleis - https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=684 

2. Naturalis Biodiversity Center: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1580 

3. Gemeentemuseum Den Haag: https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1661 

 

 
Meer uitjes in Zuid-Holland » 

http://www.uitzinnig.nl/
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1119
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=223
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1297
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=717
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=91
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=904
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1614
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=684
http://www.uitzinnig.nl/tinyloc.aspx?t=1580
https://www.uitzinnig.nl/tiny.aspx?t=1661
http://www.uitzinnig.nl/12/0/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Zuid-Holland.aspx
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Meer handige links: 
 

Evenementen: https://www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen_in_nederland.aspx 

 

Meest bekeken uitjes van vandaag: https://www.uitzinnig.nl/dagje-weg-

vandaag.aspx 

 

Kinderuitagenda: https://www.uitzinnig.nl/uitagenda-voor-kinderen.aspx 

 

Workshops: http://workshops.uitzinnig.nl/ 

 

Voeg zelf een evenement toe: https://www.uitzinnig.nl/promoot-evenement.aspx 

 

 

 

Volg ons via Twitter: http://twitter.com/uitzinnig 

 

Volg ons via Facebook: http://facebook.com/uitzinnig 

 

Volg ons via Instagram: https://www.instagram.com/uitzinnig.nl/  
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