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Expres  verdwalen 
Vind je weg tussen de manshoge 

heggen van het grootste doolhof 

van Nederland! Dit doolhof is al 

meer dan 100 jaar oud. Middenin 

staat een toren waar je prachtig 

uitzicht hebt over alle gangen. De 

brede paden in het doolhof zijn 

goed toegankelijk met een rolstoel. 

Open 1 april tot 31 oktober: van 11.00 

tot 17.00 u (tot 16.00 u toegang). Entree 

€ 3 (volwassenen), € 2 tot 12 jaar.4 km. 

Hengeloseweg,7261 LV Ruurlo. T: 0573 - 

45 31 75;www.doolhofruurlo.nl  

Met de huifkar 
Jan en Jo Bats kunnen voor u een 

huifkartocht vanuit Borculo door 

de Achterhoekse natuur 

organiseren. U kunt zelf uw koffie, 

drankje en hapje meenemen, 

maar dat kan ook verzorgd 

worden. De rolstoel kan mee in de 

huifkar. (7 km v. Schoneveld). 

Meer informatie en reserveren via T 

(0545) 271524, M (06) 22776995, 

www.huifkar-paardentram.nl.  

 
Illustratie boven: Fotolia/ R.Kneschke  
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Kies het ruime sop 
In Borculo kunt u van april tot 

november dagelijks opstappen in 

een zogenaamde Berkelzomp,  een 

nagebouwd oud handelsschip 

waarmee schippers eeuwenlang 

over de Berkel voeren. De 

Berkelzomp Borculo heeft een 

tillift voor een mindervalide, maar 

de rolstoel kan niet mee in de 

boot.  De enthousiaste schippers 

laten u genieten van de historie 

van de Berkelscheepvaart en van 

de prachtige natuur. 

Boekingen via de Toeristische Informatie 

Borculo,  Hofstraat 5, 7271 

AP  Borculo.  T( 0545) 271966 

Aanlegplaats: Graaf Wichmanstraat 48 

a, Borculo. www.stichtingberkelzomp.nl   

De woestijn in 
Ontdek de Achterhoekse woestijn 

met prachtige, vaak bloeiende 

cactussen en vetplanten. Naast 

natuurschoon zijn er diverse 

tentoonstellingen, bijv. Indian Art 

Gallery, modeltreinen , historische 

gereedschappen en 

gebruiksvoorwerpen. Kinderen 

kunnen een speurtocht doen.  

Open ma t/m vrij 09.00 tot 17.00 u, 

za+zo 10.00 tot 17.00 u. Van 1 november 

t/m 28 februari in het weekend vooraf 

telefonisch (0573-451817) afspreken.  

Entree volwassenen € 6,50, kinderen (4 

t/m 12 jaar) € 4,50. Jongermanssteeg 6 

7261 KA Ruurlo. T (0573) 51817. www. 

cactusoase.nl 
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Historisch museum De Scheper 

Streekhistorisch museum; 

geschiedenis landbouw en 

nijverheid, archeologie, 

walviswervels, haaientanden en 

viswervels  van miljoenen jaren 

oud. Lift en invalidentoilet.  

Open woe t/m za van 13.00 tot 17.00 uur 

Entree, gratis t/m 12 jaar, € 1,50 (13 tot 

18 jaar), € 3 (volwassenen). 16 km. 

Hagen 24, 7151 CA in Eibergen. T (0545) 

471050. www.museumdescheper.nl   

Brandweermuseum Borculo  

Unieke verzameling met mooi 

beeld  van de brandbestrijding 

vanaf begin tot aan het eind van 

de jaren zeventig. Voor de 

kinderen is er een puzzelroute 

door het museum. Rolstoellift en 

lage drempels.  

Open 1-4 tot 1-11 op zo+ma 14.00 - 

16.00 u; di t/m za 10.00 - 16.00 u. 

Februari+maart za t/m maandag14.00 - 

16.00 u, di  t/m vrij 10.00 - 16.00 u. 

Kerstvakantie open (m.u.v. 1
e
 kerstdag 

en nieuwjaar), gesloten in dec+jan. . 

Entree  € 6 (volw), € 3 (4 t/m 12 jr), 

 € 4,50, 65+). 7 km. Hofstraat 5, 7271 AP 

Borculo, T(0545) 271966; 

www.brandweermuseumborculo.nl 

 

Beleef  vroeger, ga naar een museum! 

Boerderijmuseum Lebbenbrugge  

Leven en werken van Achterhoekse 

boeren 100 jaar geleden. Museum 

toegankelijk, m.u.v. opkamer. 

Mindervalidentoilet.  

Open op 2 e Paasdag, 2e Pinksterdag 

11.00 tot 17.00 u, 1-5 t/m 31/10 elke dag 

van 11.00 tot 17.00 u. Entree volwassenen 

€ 3,50, kinderen 6-12 jaar € 1,00 u. 

Lebbenbruggedijk 25, 7271 SB Borculo. T 

(0545) 272178; www.lebbenbrugge.nl. 
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Museum Oude Boekdrukkunst  

Oude drukmachine's met loden en 

houten letters, origineel 

boekbindersmateriaal, een 

drukpers die in '40-'45 gebruikt is 

voor illegaal drukwerk. Voor 

kinderen is mogelijk om zelf een 

ansichtkaart te drukken (van te 

voren even bellen). Museum is 

rolstoeltoegankelijk, maar er is 

geen mindervalidentoilet 

aanwezig. 

Open op afspraak, via (0575) 433223. 

Entree € 4,- inclusief 

rondleiding/demonstratie. Dorpsstraat 

10A, 7218 AD Almen, T 

www.oudeboekdrukkunst.nl  

 

Museum Smedekinck in Zelhem  

Ontstaansgeschiedenis en 

leefwijze van de Zelhemmers door 

de eeuwen heen. O.a.stijlkamer, 

linnenkamer, keuken, tuin en 

kruidentuin met verharde paden. 

Invalidentoilet. 

Open april – november: di+woe+do 13.30 

tot 17.00 u, 1
e
+3

e
 zo van de maand 13.30 

tot 17.00 uur, juli+aug 12.00 tot 17.00 u. 

November-april: do 13.30 uur tot 17.00 

u; 1
e
 zo v.d. maand 13.30 uur tot 17.00 

uur. Entree  € 4,00  vanaf 12 jaar. 16 km. 

Pluimersdijk 5 7021 HW Zelhem. T (0314) 

62 06 64 www.museumsmedekinck.nl  
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Verder zijn er een aantal 

landgoederen in de buurt waarbij 

een deel van de wegen en paden 

voor de rolstoel toegankelijk zijn, 

namelijk 

 Landgoed De Velhorst (14 km 

vanaf Schoneveld)met parktuin 

met vijver, beukenlanen, 

rododendrons en azalea’s. Vrij 

wandelen in het park. Velhorst 

1, 7241 TB Lochem.  

 Kasteel Slangenburg (21 km 

vanaf Schoneveld). De vele 

klinkerwegen rondom het 

kasteel zijn goed toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers. 

Kasteellaan 2, 7004 JK 

Doetinchem. 

Rolstoelwandeling 
In de omgeving van Ruurlo zijn 

diverse prachtige wandelingen te 

maken met de rolstoel.  

Bij parkeerplaats Doolhof in Ruurlo 

(4 km van Schoneveld) kunt u bij 

droog weer kiezen uit 3 routes. 

(Routeboekjes verkrijgbaar bij 

pannenkoekenboerderij Heikamp, 

in de buurt van de parkeerplaats).  

 Kasteelwandeling (groen, 5 

km). Door kasteeltuinen en 

langs het kasteel. 

 Veenwandeling (rood, 2,5 km). 

Door bossen en heide. 

 Molenplateau-wandeling (wit, 

3,5 km). Door de bossen van 

Ruurlo. 
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Museum- en pannenkoeken-

boerderij Erve Brooks  

Eeuwenoude Saksische boerderij 

met o.a. landbouwwerktuigen, 

gereedschappen en klederdracht . 

Dieren en speelmogelijkheden 

voor de kinderen. Avonturenpad 

bij droog weer begaanbaar voor 

rolstoel. 

Museumboerderij dagelijks open van 

10.00 tot 18.30 uur, 

Pannenkoekenboerderij van 10.00 tot 

19.30 uur. Mindervalidentoilet aanwezig;  

Entree avonturenpad €3,50.  12 km. 

Museumboerderij: Slaapdijk 2, 7275 CH 

Gelselaar; Pannenkoekenboerderij: 

Broekhuisdijk 5, 7275 CB Gelselaar. T 

(054) 481371.. www.erve-brooks.nl 

 

Ga de boer op! 

Ervaar het echte Achterhoekse 

boerenleven, vroeger en nu! 

 

Openluchtmuseum Erve Kots  

Historische boerderijen, oude 

herberg, rosoliemolen, houtzagerij, 

bierbrouwerij en oude 

gebruiksvoorwerpen  

Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 u.  

(v 1/1 tot Pasen op ma gesloten. Entree € 

4,50. (volwassenen), € 3,50  (65+) en € 

2,25 (kinderen). 16 km.. Eimersweg 4 - 

7137 HG Lievelde. T (0544) 37 16 9; 

info@museumervekots.nl 

 

 

IJsboerderij Dommertholt 

Boerenijs en streekproducten. 

Rondleiding/presentatie mogelijk. 

Speeltuin, midgetgolf, indoor 

biljartgolf (evt. ook v 1 rolstoeler). 

Mindervalidentoilet aanwezig.  

Van 10.00  tot 18.00 u, april t/m okt  tot 

20.00 u, zomervakantie tot 21.00 u. 

Hambroekweg 6, 7271 NA Borculo, T. 

(0545) 27 18 33 

www.ijsboerderijdommerholt.nl 



7 
 

Kinderboerderij De Strubbert  

In Laren (bij Vorden, 17 km). Hier 

lopen 160 dieren rond, zoals 

geiten, schapen, pony's, koeien, 

kangoeroes, ezels, konijnen, 

cavia's, poesjes, kippen, pauwen, 

fazanten en ander pluimvee. 

Paden bij droog weer goed 

toegankelijk. Mindervalidentoilet 

en aangepast speeltoestel 

aanwezig. 

1-4 tot  1-11 di t/m vrij 10.00 tot 17.00 u, 

za+zo 10.00 tot 18.00 u. Schoolvakanties 

(1/4 tot 1/11) ook op maandag open. 

Entree 3,75 p.p. Kinderen t/m 2 jaar 

gratis. 17 km. Koebushorst7, 7245 TD 

Laren (Gld.), 0573-221306. 

ww.strubbert.nl  

 

Kaasboerderij Weenink  

Excursies inclusief proeverij. 

Landwinkel en boerenspellen 

(boerengolf niet met rolstoel 

mogelijk). Vooraf reserveren.  

Excursie  € 4,- (volwassenen) en € 3,-

 (kinderen 4-12 jaar).16 km.  Eimersweg 3 | 

7137 HG Lievelde T (0544) 37 14 46. 

kaasboerderijweenink.nl  

 

 

De Melktap 

Belevingsboerderij met o.a. zelf melk 

tappen, rondleiding, klootschieten 

(reserveren) Mindervalidentoilet  

8 km. Nettelhorsterweg 21, 7274 EA 

Geesteren.  T: (0545) 482241; 

www.demelktap.nl . Elke dag open vanaf 

10.00 uur..  
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 461100 www.hofvaneckberge.nl/spelen   

 

 

 

 

 

Bowlen en lasergame 
Het belevingspark Hof van Eckberge 

heeft o.a.  een rolstoeltoegankelijke 

bowling, lasergame met uniek 

rolstoel-shootingpoint en een 

snoezelruimte.  

Open woe+do 12.00-19.00 uur, vr+za 10.00 

tot 21.00, zo: 10.00 tot 19.00 uur. Verder 

alle landelijke schoolvakanties en op 

feestdagen. 16 km. Lintveldseweg 1a, 7151 

NK Eibergen. T (0545) 461100 

www.hofvaneckberge.nl/spelen 


