
 
 
 
 
 
Internationaal Klompenmuseum, Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde, www.klompenmuseum.nl 

Natuurplaats Noordsche Veld / Staatsbosbeheer, Donderseweg 22, 9331 TB Norg, www.denatuurplaats.nl 

 

HOUT - dagarrangement 2023  
Arrangement voor groepen (minimaal 10- maximaal 50) met het thema hout. Na een bezoek aan het Internationaal 

Klompenmuseum in Eelde waar hout de grondstof is krijgt u tijdens een wandelexcursie rondom de Natuurplaats in 

Norg uitleg over hout en de natuur. Dit arrangement is geschikt voor gasten die zelfstandig ongeveer 6 km kunnen 

wandelen. 

prijs € 33,50 per persoon 
Het dagarrangement bestaat uit: 

- 10.00 uur start van het dagarrangement bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde. 

Ontvangst met twee kopjes koffie/thee en koek/cake. Aansluitend een video presentatie over het maken van 

klompen. Daarna een rondleiding door de werkplaats met de machines en de expositieruimte. Het verhaal over, 

bij en achter de klomp wordt verteld. 

 

➔ Parkeren is gratis en voor de deur van het Klompenmuseum, loopafstand ± 25 meter 

➔ Alles begane grond. Mogelijkheid tot het drinken van koffie / thee 

➔ Video en rondleiding in het Nederlands, Duits en Engels 

 

- 12.00 en 13.00 uur lunch in Natuurplaats Noordsche Veld 

Uitgebreide Drentse lunch in de natuur bij Natuurplaats Noordsche Veld. Dit informatiecentrum met horeca is 

gelegen in de prachtige natuur van het Noordsche Veld/ Peestermaden waar alle typisch Drentse 

landschappen zoals heide, beekdal, houtwallen en bos op korte afstand van elkaar te vinden zijn. Daarnaast is 

het gebied een belangrijk archeologisch monument met elementen uit de prehistorie. De lunch bestaat uit 

koffie, thee, melk en karnemelk, kop huisgemaakte soep naar keuze, Drentse roggestoet met schenk en 

huisgemaakte eiersalade, broodje warme vleesragout. 

 

- 13.00-15.00 uur Wandelexcursie:  

een maximaal 2 uur durende wandelexcursie (+/- 6 km) onder begeleiding van een boswachter van 

Staatbosbeheer door het natuurgebied het Noordsche Veld/ Peestermaden.  

 

➔ Gratis parkeren , loopafstand ± 25 meter 

 

De afstand tussen Eelde (Klompenmuseum) en Norg (Natuurplaats) bedraagt ± 12 km en is ook met de fiets goed 

af te leggen. (beschrijving aanwezig). 

 

Betaling van het arrangement 

Bij het Internationaal Klompenmuseum betaalt u de rekening voor het gehele arrangement. 

 

Pinnen (bij voorkeur) 

 

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@klompenmuseum.nl of bellen met het Internationaal 

Klompenmuseum, telefoon 050 – 309 11 81. Ook om te reserveren. 

 

Tijdig reserveren is gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Internationaal Klompenmuseum 

Natuurplaats Noordsche Veld 

http://www.klompenmuseum.nl/
http://www.denatuurplaats.nl/
mailto:vdhof@tiscali.nl

