
ACT I V I T E I T EN  I N  
DE  OMGEV I NG



Hoi! 
 

Wat leuk dat je ons e-boekje hebt gedownload! 
In dit boekje vindt je de leukste activiteiten in de 
omgeving van Vakantiepark het Stoetenslagh, 

van wandelen en fietsen tot gieren in de 
achtbaan van Attractiepark Slagharen.  

 
Je kan het boekje printen en meenemen, maar 
alle activiteiten in de omgeving kun je ook vinden 

op onze Stoetenslagh app! Deze kun je 
downloaden in de Apple Store of Play Store. 

 
Veel leesplezier en een fijne vakantie op ons 

park! 
 

Groetjes, 
 

De dames van de marketing 
Mariska & Brenda 



Culturele Activiteiten 

Kampen is een oude Hanzestad 
gelegen in West-Overijssel. De stad 
ligt op een schiereiland omringt 
door de rivier de IJssel. In Kampen 
kunt u vele culturele activiteiten 
vinden, zo zijn er nog verschillende 
delen van de oude stadsmuur 
zichtbaar en kunt u oude 
ambachten bewonderen. Kampen 
heeft ook verschillende leuke 
winkels en gezellige terrasjes waar 
plaats kunt nemen. 

Hanzestad Kampen

Staphorst

Het dorp Staphorst is een dorp 
met een speciaal dorpskarakter. U 
kunt hier de bekende huizen met 
groene luiken vinden, maar ook 
loopt een deel van de bewoners 
hier nog in klederdracht. Er is een 
museum in het dorp aanwezig, u 
kunt er rustig rondwandelen en 
wat drinken bij 1 van de cafés.



Culturele Activiteiten 

Ommen is een gemoedelijk en 
daarnaast ook historisch stadje in 
Overijssel. In Ommen kunt u prima 
een middag winkelen en cultuur 
snuiven om vervolgens af te sluiten 
met een lunch of diner in 1 van de 
vele restaurants. Gedurende het 
zomerseizoen zijn er in Ommen veel 
verschillende culturele activiteiten 
en evenementen.

Ommen aan de Vecht

Huize het Laer

Huize het Laer bevind zich vlakbij 
het station van Ommen en is een 
landgoed met 50 hectare bos. Bij 
Huize het Laer vind u onder andere 
een ijskelder, hertenkamp, een 
koetshuis en daarnaast ook een 
pauwenhuis. In de omgeving van 
Huize het Laer kunt u perfect 
fietsen of wandelen. Ook met uw 
kinderen is dit een ideale plek, het 
hertenkamp maakt het ook 
aantrekkelijk voor uw kinderen.



Culturele Activiteiten 

Landgoed Vilsteren is een 
gigantisch landschap van meer dan 
1.050 hectare groot. Op het 
landgoed zijn verschillende huizen, 
bossen en heide te vinden. Ook zijn 
er dieren aanwezig op het landgoed. 
Een van de culturele activiteiten in 
Hardenberg en omgeving die dus 
echt de moeite waard is!

Landgoed Vilsteren

Kasteel Eerde

Tussen een dubbele gracht en in 
een prachtig bosrijk gebied, vind u 
Kasteel Eerde. Het kasteel is 
prachtig om te zien en heeft een 
rijke geschiedenis. U kunt vanaf 
hier ook verschillende wandelroutes 
lopen door de mooie natuur rondom 
het kasteel.



Natuur Activiteiten 

Vlakbij Vakantiepark het 
Stoetenslagh vind u het plaatsje 
Dedemsvaart waar de Tuinen van 
Mien Ruys zich bevinden. Mien Ruys 
(1904-1999) was een vrouw die 
gefascineerd was over planten en 
tevens bloemen. In ruim 70 jaar 
heeft zij haar ideeën over 
beplanting en tuinarchitectuur waar 
gemaakt in de tuinen. Hierdoor zijn 
er nu verschillende tuinen die men 
kan bewonderen, de Tuinen van 
Mien Ruys.

De Tuinen van Mien Ruys

De Koppel in Hardenberg

De Koppel is een natuur activiteiten 
centrum in Hardenberg. Er is onder 
andere een mediatheek, 
Koppeltuinen, natuurontdekhoek en 
verschillende exposities. Daarnaast 
zijn er ook veel verschillende 
natuur activiteiten bij de Koppel 
voor jong en oud. Kinderen kunnen 
bijvoorbeeld met de boswachter 
meelopen en ook voor volwassenen 
is er onder andere een 
natuurvaartocht.



Indoor Activiteiten 

Plopsa Indoor Coevorden is een 
indoor attractiepark met 
ontzettend veel attracties en 
shows. Kinderen van groot tot klein 
zullen zich hier vermaken en ook 
voor de ouders is dit een prima 
plek. Er zijn 4 verschillende 
restaurants aanwezig op het park 
dus keuze genoeg!

Plopsa Indoor Coevorden

Dinoland Zwolle

In Dinoland Zwolle kun je weer even 
terug in de tijd van de 
dinosaurussen! Er zijn meer dan 100 
dinosaurussen te zien en ook 
verschillende indoor activiteiten en 
exposities, prima voor een dagje 
vermaak!

Octo4Kids Ommen

Bij Octo4Kids kunnen uw kinderen 
de gehele dag lekker klimmen en 
klauteren op de speeltoestellen. 
Het is een kleinschalig indoor 
speelparadijs voor kinderen met 
verschillen de indoor activiteiten 
en tevens een restaurant.



Indoor Activiteiten 

Monkey Town is een speelparadijs 
voor kinderen tussen de 0-12 jaar 
oud. Aap Oehlie is de baas van dit 
speelparadijs en kinderen mogen 
hier allemaal gekke apenstreken 
uithalen en de hele dag apenkooien! 
Voor de begeleiders is er gratis 
entree en tevens een relaxte 
ruimte om te zitten.

Monkey Town Zwolle

Kartplaza Nijverdal

Kartplaza Nijverdal is meer dan 
alleen een kartbaan, je kan hier 
namelijk ook lasergamen, bowlen, 
paintballen, boogschieten en nog 
veel meer! De hele dag kun je je 
hier vermaken, Kartplaza Nijverdal 
heeft namelijk ontelbaar veel indoor 
activiteiten en ook de mogelijkheid 
om te eten! Dus, waar wacht je nog 
op?

Liever een filmpje pakken?

Dan zijn er in de omgeving verschillende 
bioscopen. De dichtstbijzijnde zijn 
Hardenberg en Hoogeveen en u kunt 
uw avondje bioscoop in deze steden 
prima combineren met een etentje 
bijvoorbeeld.



Outdoor Activiteiten 

Bij Grand Café Docks in 
Hardenberg heeft u de mogelijkheid 
om een kano of sloep te huren. U 
kunt ervoor kiezen om zelf een 
route uit te stippelen maar u kunt 
ook kiezen voor 1 van de 
afzaktochten. U word dan weer 
opgehaald door de medewerkers 
van het Grand Café.

Kano- en sloepverhuur Docks

Wildwaterbaan Hardenberg

In Hardenberg bevindt zich ook een 
wildwaterbaan voor kano’s. Deze 
uitdagende activiteit is alleen 
bestemd voor de echte waaghalzen! 
Hardenberg heeft natuurlijk ook 
vele andere outdoor activiteiten.

WILDLANDS Adventure Zoo

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen, 
voorheen Dierenpark Emmen, is een 
groot dierenpark met leuke outdoor 
activiteiten. Hier kunt u zich zeker een 
dag vermaken met de vele 
verschillende dieren en  tevens ook 
horecagelegenheden.



Outdoor Activiteiten 

In Klimpark Grolloo vind u maar 
liefst 6 verschillende parcoursen 
tussen de 2 en 10 meter hoogte, op 
deze parcoursen maar liefst 76 
hindernissen en 725 meter 
kabelbaan. Hoe vet is dat! 
Daarnaast heeft Klimpark Grolloo 
ook nog vele andere outdoor 
activiteiten.

Klimpark Grolloo

Dierentuin Nordhorn (DE)

Net over de grens bij Oldenzaal vind 
u Dierentuin Nordhorn. De 
dierentuin is 365 dagen per jaar 
geopend en er lopen vele 
verschillende dieren rond. Zo vind u 
onder andere olifanten en leeuwen. 
Tevens is er de mogelijkheid tot 
horeca op het park.

Kinderboerderijen

Op zoek naar een leuke 
kinderboerderij in de omgeving? Er is 
een kinderboerderij in Dedemsvaart 
en in Ommen! 



Attractieparken

Met meer dan 30 verschillende 
attracties is Attractiepark 
Slagharen 1 van de bekendste 
attractieparken van Nederland. En 
natuurlijk een van de leukste 
attractieparken bij het 
Stoetenslagh. Slagharen heeft ook 
verschillende shows gedurende het 
hele seizoen. En natuurlijk komen 
mascottes Randy & Rosie ook 
langs! Kortingskaarten zijn te koop 
bij ons Informatiepunt.

Attractiepark Sl;agharen

Avonturenpark Hellendoorn

Bij Avonturenpark Hellendoorn zijn 
meer dan 25 attracties. Ook is er 
een dreumesland, aquapark en 
wildwaterval. Avonturenpark 
Hellendoorn is geweldig voor een 
dagje uit! Dankzij de vele shows is 
het 1 van de leukste 
attractieparken van Nederland! U 
kunt kortingskaarten kopen bij ons 
Informatiepunt. Een van de leukste 
attractieparken bij het 
Stoetenslagh in de omgeving!



Attractieparken

Liever de hele dag naar 
apenkoppen kijken en apenstreken 
uithalen? Dan bent u bij de Apenheul 
in Apeldoorn aan het juiste adres. 
De apen vliegen hier namelijk 
letterlijk om je oren! U kunt hier 
apen vasthouden en daarnaast ook 
zeldzame apen bekijken. De grote 
gorilla’s en oerang oetangs zijn er 
natuurlijk ook!

Apenheul Apeldoorn

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Bent u al bij AdventureZoo 
Wildlands geweest? Het is een 
echte aanrader. Bekijk de vele 
dieren in verschillende werelden. Dit 
zijn Jungola, Serenga en Nortica. 
Ook zijn er veel leuke activiteiten 
om te doen. Een echt uitje voor het 
hele gezin! Wildlands hoort zeker 
thuis in het rijtje van 
attractieparken bij het 
Stoetenslagh. Dit moet je echt 
proberen!



Musea

Museum de Fundatie is een museum 
voor de beeldende kunst. Het 
museum beschikt over 2 locaties, 
de eerste bevind zich midden in het 
centrum van Zwolle en daarnaast 
heeft de Fundatie ook beeldende 
kunst bij Kasteel Nijenhuis in de 
vorm van een beeldentuin. Door de 
vele bijzondere exposities behoort 
museum de Fundatie tot 1 van de 
mooiste musea van de omgeving!

Museum de Fundatie Zwolle

Nationaal Tinnen Figuren museum

In dit museum kunt u eigenlijk alles 
vinden wat er in de normale wereld 
ook te vinden is, alleen is dan alles 
op 30 mm hoogte. De collectie van 
het museum bestaat uit meer dan 
100.000 tinnen figuren in vele 
vormen en maten. Ook leuk om te 
doen, een bezoek aan het Nationaal 
Tinnen Figuren Museum combineren 
met een bezoek aan het mooie 
dorp Ommen!



Musea
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Musea

Dit museum laat de streekcultuur 
van Hardenberg en omgeving goed 
zien. Door verscheidene exposities 
en tevens verschillende activiteiten 
behoort dit museum ook tot 1 van 
de mooie musea waar onze regio 
over beschikt.

Museum 't Stadhuus Hardenberg

Streekmuseum Kalkovens Dedemsvaart

IWat voorheen de Kalkovens in 
Dedemsvaart waren, is nu 
omgedoopt tot een streekmuseum. 
Het museum beschikt onder andere 
over 3 kalkovens, een leshuis, een 
turfschuur en een turfschip. Het is 
dan ook 1 van de vrij bijzondere 
musea in de omgeving.


