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Walking & Cycling diner
Open dag Landerij VanTosse
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Kraampje / Proeverij  Startpunt           

   Route (gele paaltjes)

1



Cereslaan Startpunt / Parkeren auto Cereslaan / Mugheuvelstraat, 
parkeren op de parallelweg naast Cereslaan
Uitreiking van de Routekaart met tegoedbonnen

Hopveld Proeverij VanTosse bier
Live bierbrouwerij / info over brouwen van bier
Streekbieren verkoop / info over Micro-Mouterij 

Fruitallee Proeverij biologisch appelsap van de appeltap
Streekproducten van Landerij VanTosse
Stalletjes met vers fruit, jam en sappen

Bijenstal &
Bijenhotel

Proeverij pure VanTosse honing
Info over (solitaire) bijen
Allerlei bijenproducten

VanTosse 
Herinneringsbos 

Startpunt / Parkeren auto nabij herinneringsbos  
(is lopend te bereiken vanaf grasparkeerplaats hoek 
Benedictuslaan-Koningsweg)
Uitreiking van de Routekaart met tegoedbonnen
Planten van de gedenkboom / info over herinneringsbos
Geniet en wandel over de aangelegde paden 

Cranberryveld Proeverij VanTosse cranberry-ijs
Info over cranberry & cranberryproducten
Bezoek het cranberryveld

Oude gewassen Proeverij Speltpannenkoekje
Info over spelt en andere oude gewassen  
Oude oogstmachines / Allerlei speltproducten te koop

De Heemtuin Startpunt / Parkeren fiets (Laantje van Cumberland 1 
via Amelsestraat, zandpad Koningsweg inslaan)
Uitreiking van de Routekaart met tegoedbonnen 
Proeverij Live Ketelkoken
Een gezellig terras met gratis koffie of thee
Rondleiding in De Heemtuin
Heerlijke verse groente en kruiden uit de heemtuin zijn te 
bewonderen en te koop / Spelt worstenbroodjes te koop
Kinderactiviteit boomstammetjes schilderen
Treinrit (tussen 12 en 16 uur) voor mensen die minder goed 
ter been zijn / Struinrolstoel te leen

Proef en beleef 
de natuur

Proeverij paddenstoelensoep
Info over: wilde paddenstoelen, de natuur, natuur beleven en 
al het heerlijks uit de natuur

Schapen en 
natuurbegrazen

Verkoop schapenkoteletjes 
Info natuurbegrazen met schapen

Laat deze tegoedbon afvinken bij de proeverijen.
Er rijdt een treintje van 12 uur tot 16 uur voor mensen die minder 
goed ter been zijn. Indien er plek vrij is mogen ook anderen 
meerijden. Op locatie 8 is er één struinrolstoel te leen.
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Programma Walking & Cycling diner
Routekaart met tegoedbonnen

Proeverijen


