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Een stralende zon, prachtige natuur én verrukkelijk eten en drinken: dat is 

pas genieten. Heb je er ook zin in? Dan is een leuke picknick echt je ‘go-to’ 

plan voor deze zomer! Het enige wat je nodig hebt is een goed gevulde 

picknickmand en een leuk plekje. Speciaal voor jou verzamelden we enkele 

leuke hotspots in België en Nederland voor op-en-top picknickplezier.

Heb je de smaak van een echte staycation nog altijd te pakken? Dan kan je 

van zo’n picknick ook een leuke daguitstap maken. Trek die wandelschoenen 

aan of spring op je fiets om de buurt te verkennen. Zo ontdek je hoe mooi onze 

natuur wel kan zijn. En na zo’n inspanning smaakt die picknick des te lekkerder.

We wensen je ontzettend veel picknickplezier!
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01.  Ku(n)stpicknickplekkenroute  
in Zeeland 
Starten kan op diverse plekken in Walcheren

In Zeeland kan je niet alleen gezellig ronddwalen langs 

uitgestrekte stranden, maar ook in de duinen, dijken en 

polders. Die diversiteit maakt het een fijne plek voor fiets- 

en wandeltochten, zoals de Ku(n)stpicknickplekkenroute. 

Langs deze route vind je tal van kunstwerkjes … die je 

ook als picknickplekje kan gebruiken. De installaties zijn 

ontworpen door Joke de Witte en bieden een prachtig 

uitzicht terwijl je smult van je picknick.  

Check www.kunstpicknicken.nl/walcheren/ voor alle 

startplekken.

Zin in wat geschiedenis? Dan zijn de Hollandse 

Waterlinies je ding! In het karakteristieke groene 

landschap kan je vanop een van de vele bankjes 

genieten van een goedgevulde picknickmand. In de 

zomer van 2021 kan je ook de kunstroute volgen waarbij 

je het verhaal achter de Waterlinie ontdekt.

02.  Rondje Zieuwent in de  
Achterhoek 
Markt 2, 7131 DG Lichtenvoorde

Waar kan je nou beter profiteren van het zomerse weer 

dan in de Achterhoek? Combineer je uitje met een tocht 

door het landschap en neem je picknickmand gewoon 

mee achterop de fiets. Eén van de kerkpadenroutes 

is bijvoorbeeld ideaal, zoals Rondje Zieuwent. Starten 

doe je aan de VVV Lichtenvoorde en nadien ontdek 

je de streek langs een historisch route die al sinds de 

17de eeuw bestaat. Onderweg kan je stoppen voor een 

gezellige picknick in het prachtige natuurgebied.

Rondje Zieuwent start aan de St. Werenfriduskerk in Elst, 

maar er zijn nog tal van andere kerkpadenroutes. Voor meer  

info over deze tochten surf je naar www.achterhoek.nl.

Lekker genieten in Nederland
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Picknicktip!
Slim beleggenMoet je boterham langer dan een halve dag vers blijven? Doe dan alle vochtige ingrediënten in een apart potje en beleg  ‘à la minute’. Zo krijg je een supervers resultaat. Perfect voor slaatjes, maar ook voor dressings. 
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03.  Natuurgebied  
Beningerslikken in Zuidland  
Koekendorpseweg 3, 3214 LE Zuidland

Parkeer je wagen aan de rand van dit natuurgebied 

en trek te voet via het wandelpad bovenop de dijk 

(of met die fiets via het fietspad langs het Spui) naar 

de uitkijktoren die boven Beningerslikken uitsteekt. 

Deze prachtige landmark biedt je een weids uitzicht 

over dit natuurgebied op het eiland Voorne-Putten. Zo 

kan jij een leuk picknickplekje spotten, want in deze 

prachtige natuur is het fijn vertoeven! Je vindt er ook 

vele (water)vogels, perfect voor alle vogelspotters.

Nederland telt nog héél wat andere prachtige 

natuurgebieden waar je gezellig kan wandelen en 

picknicken. Surf naar www.beleefdenationaleparken.nl 

voor meer info en inspiratie.

04.  Het Elfstedenpad in Friesland 
Starten kan op verschillende locaties

Picknicken is een perfecte manier om het mooie Friese 

landschap te ontdekken. Fiets door de duinen en 

bossen, langs stranden en over dijken. Het Elfstedenpad 

is een echte aanrader! Kies een van de etappes uit deze 

283 kilometer lange wandel- en fietstocht en trek erop 

uit. Koppel de speurtocht voor kinderen aan je uitstap en 

je hebt een fantastische familiedag voor de boeg. Plezier 

verzekerd! Alle info via: www.friesland.nl

Ook de Waddenzee is een prachtige plek om lekker vrij in 

de natuur te smullen. Bij Noordpolderzijl in het Groningse 

waddenkustgebied, bijvoorbeeld. Daar heb je een prachtig 

uitzicht over het wad en de vissershaven. 
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04 
Waldkorn® met 
olijventapenade
Een zuiderse hap met lekker 

geroosterde paprika. Maak wat 

extra tapenade zodat je er ook 

groentjes en broodkruim in kan 

doppen. 

PICKNICKRECEPT

Zelf maken? Scan de 
QR-code of surf naar: 
www.waldkorn.com/

be-nl/heerlijke-
recepten
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05.  Het Twiske in Noord-Holland 

De Noorderlaaik 1, 1511 BX Oostzaan

 

Deze mag zeker niet op je to-dolijstje ontbreken, 

want Het Twiske werd ooit uitgeroepen tot een van 

de leukste picknickplekken van Nederland! Vlakbij 

Amsterdam, maar zo ontzettend rustig. Zet je neer op 

een stil plekje en trakteer jezelf op een glas bubbels 

of een sapje en een broodje terwijl de vogeltjes rustig 

op de achtergrond kwetteren. De kans is groot dat je in 

dit stille gebied de Schotse Hooglanders tegenkomt, 

schattige runderen die in het gebied grazen.

In de buurt van Amsterdam? Dan is Flevoland ook een 

uitstekende optie! Nationaal Park Nieuw Land is een 

ideale locatie om neer te strijken voor een picknick in de 

ongerepte natuur.

Lekker genieten in Nederland
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Italiaanse 
Waldkorn®  
salade
Een originele lunch met  

knapperige Waldkorn®-croutons.

PICKNICKRECEPT
Zelf maken? Scan de 
QR-code of surf naar:
www.waldkorn.com/

be-nl/heerlijke-
recepten
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               Alleen      
          The Original 
             zorgt voor                           variatie 

Waldkorn® neemt de tijd voor smaak.
WWW.WALDKORN.COM

Van echte klassiekers tot verrassende broden gevuld met 

lekkere granen. Ontdek alle Waldkorn®-varianten en neem 

de tijd voor hun unieke smaak.
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06.  Kelchterhoef in  
Houthalen-Helchteren 
Kelchterhoefstraat, 3530 Houthalen-Helchteren

Domein Kelchterhoef is de plek waar je moet zijn 

als je gezellig wilt eten in de natuur. Want als je 

gaat picknicken in een speelbos, dan zijn ook de 

picknicktafels leuk en speels! Picknicken aan een 

reuzeboombank, op een picknickvlonder in het riet of 

een van de kleurrijke kunstsofa’s: het kan allemaal. 

Bovendien vermaken je kids zich met leuke activiteiten 

zoals racen met kriebelbeestjes of zelf muziek maken. 

Een picknick boordevol fun!

07.  Avonturenberg in Beringen 
be-MINE 1, 3582 Beringen

Een dekentje in het gras is altijd een winnaar voor een 

picknick, maar af en toe mag het een beetje specialer, 

toch? Voor de ultieme picknick in Beringen beklim je 

dan de Avonturenberg. Naast de gewone wandelpaden 

en trappen, kan je ook kiezen voor avontuurlijke klim- 

en klauterconstructies. Ideaal voor je avontuurlijke kids! 

Het prachtige uitzicht vanop de top van de berg is de 

kers op de taart van je klimtocht, zeker met een zalige 

picknick erbij! 

Lekker genieten in België

Lees meer op:
www.waldkorn.com/be-nl/
inspiratieblog/hier-worden- 
onze-oude-granen-geteeld

we bij Waldkorn® onze  

oude granen zelf telen? 

Hiervoor hebben we  een exclusieve 

samenwerking met boeren in Oostenrijk,  

Tsjechië en Hongarije, omwille 

 van het klimaat en  

de bodem. 

ist je dat

© Visit Limburg

© Visit Limburg
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08.  Bijentuin in Brugge  
Eikelberg 1, Sijsele

Een van de meest ‘bijzondere’ picknickbanken in  

West-Vlaanderen vind je in Sijsele. De tuin van de 

plaatste bibliotheek werd in 2019 bekroond tot de 

meest bijvriendelijke tuin van Vlaanderen. Zo vind  

je er verschillende planten, struiken, bomen en 

installaties waarin het fijn vertoeven is voor bijen.  

Het picknickbankje in de tuin is de geschikte plek  

om lekker te eten, met het zachte gezoem van de 

bijtjes op de achtergrond.

Extra zin in dierenplezier? Dan kan je in Wevelgem 

picknicken tussen de alpaca’s van Al’Pero! Je eigen 

picknick meebrengen is niet toegestaan. Je kan wel  

een picknickmand reserveren bij de organisatie.  

Meer info via www.alpero.be. 
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Lekker genieten in België

Eenkoorn, emmer, wilde rogge …  misschien heb 

je er nog nooit van gehoord, maar Oude Granen 

zijn erg populair. Niet alleen om de lekkere smaak, 

maar ook hun vele extra’s!

Voor meer info surf naar:
www.waldkorn.com/be-nl/onze-granen/ 

waldkorn-oude-granen

    Oude Granen,
een ongeëvenaarde 
           en rijke smaak
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      Ontdek al onze lekkere
  Waldkorn®-broden voor 
                momenten boordevol smaak!

Waldkorn® Classic
Het meergranenbrood waar  

het allemaal mee begon

Waldkorn® Deluxe
Extra donker, volkoren  

meergranenbrood

Waldkorn® Donker Volkoren
Een lekker luchtig, volkoren  

meergranenbrood

Waldkorn® neemt de tijd voor smaak.
WWW.WALDKORN.COM

Waldkorn® Heritage
Meergranenbrood met een  

zachte desemsmaak

Waldkorn® Vital
Verrassend meergranenbrood met 

extra vitamine E en calcium

Waldkorn® Oude Granen
Volkoren meergranenbrood met 

eenkoorn en emmer

Waldkorn® Haver
Tarwe-haverbrood  

boordevol vezels

Waldkorn® Trispelti
3 generaties spelt 

in 1 brood

Waldkorn® Maïs
Een licht, luchtig en lekker  

tarwe-maisbrood

Surf naar onze website en ontdek alle info over deze 

unieke Waldkorn®-varianten.

www.waldkorn.com/be-nl/ons-assortiment
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09.  Helleketelbos in Poperinge 

Vijfgemetenstraat 4, 8970 Poperinge

Dit plekje klinkt misschien als een locatie uit een eng 

sprookjesboek, maar dat is het zeker en vast niet. In dit 

bos, op fietsafstand van het centrum van Poperingen, 

vind je heel wat prachtige fauna en flora. Maar vooral het 

vakwerkhuisje is een prachtige trekpleister. Hier moet je 

dus zeker even halt te houden om te genieten van een 

toffe picknick. Deze plek is bovendien te bereiken via 

diverse wandel- en fietsknooppunten: ideaal voor een 

sportieve daguitstap.

Lekker genieten in België
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Waldkorn®  
met roomkaas
Een lichte boterham met radijsjes!  

De ideale verfrissing op een warme dag. 

Houd de roomkaas en radijsjes fris tot je 

ze serveert.

PICKNICKRECEPT
Zelf maken? Scan de 
QR-code of surf naar: 
www.waldkorn.com/

be-nl/heerlijke-
recepten



10.  Het Belfortpark in Bergen 
Rampe du Château 12, 7000 Bergen

 

Het kasteelpark in Bergen is een prachtig stukje natuur 

in het Waalse Bergen. In het park vind je niet enkel het 

belfort en de kapel van Saint-Calixte, maar ook diverse 

andere historische restanten van oude gebouwen. 

Een echte trekpleister dus voor wie interesse heeft in 

geschiedenis.

En van zoveel interessants gaat je maag natuurlijk 

rammelen. Zit dan lekker neer op het prachtige 

grasveld, en geniet in dit historisch kader van je 

smakelijke picknick.

Tarwe, spelt, durum, haver … voor iedere  

broodsoort hebben we een speciale melange  

van de best gekende granen en zaden.

Voor meer info surf naar:
www.waldkorn.com/be-nl/onze-granen/ 

waldkorn-traditionele-granen

Proef onze broden
     met Traditionele     
     Granen 

10 Lekker genieten in België
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   Hier vind je alle 
picknickplekjes in 
        België en Nederland

NEDERLAND

BELGIË

03. Beningerslikken - P4

02. Zieuwent - P3

01. Zeeland - P3

05. Twiske - P5

06. Kelchterhoef - P7

07. Avonturenberg - P7

08. Bijentuin - P8

09. Helleketelbos - P10

10. Belfort - P11

04.  Elfstedenpad - P4

DEZE BROCHURE KWAM TOT STAND DANKZIJ DE MEDEWERKING VAN:

HOLLAND.COM
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                  Alleen

   The Original       is altijd in goede handen

Waldkorn® neemt de tijd voor smaak.
WWW.WALDKORN.COM

Surf naar www.waldkorn.com en ontdek  
een Waldkorn®-bakker in jouw buurt.  
Of scan de QR-code.


