
Streekmuseum Vredegoed
Tienhoven/Oud-Maarsseveen

Openingstijden Streekmuseum Vredegoed

Bereikbaarheid

Toegangsprijzen

Duik in het verleden van de dorpen en boerderijen
van het veengebied rond 1900. Beleef de unieke

natuur van het veengebied te voet, per fiets
of fluisterboot.

Heuvellaan 7
3612BA Tienhoven/Oud-Maarsseveen
06 – 28 35 24 89
www.vredegoed.nl
info@vredegoed.nl

Voor groepen:
vredegoed@gmail.com en via onze site
www.vredegoed.nl/informatie/groepen
en klik op “Boekingsformulier”

NL11 RABO 0149 4274 84
t.n.v. Stichting Boerderijmuseum Vredegoed

Streekmuseum Vredegoed is onder-

deel van Vechtsnoer, een samen-

werkingsverband van musea en andere

belangrijke culturele locaties in de

Vechtstreek.

Het museum is ANBI geregistreerd. Streekmuseum

Vredegoed wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofd-

sponsors Gemeente Stichtse Vecht, Rabobank, Provincie

Utrecht, Gemeente De Bilt, K.F. Heinfonds, Koninklijke

Nederlandsche Heidemaatschappij, Rotary Club

Maarssen-Breukelen en door subsponsors en Vrienden

van het museum.

Er is parkeergelegenheid op eigen terrein maar u kunt

ook met de fiets of te voet komen. Het museum ligt vlakbij

Fietsknooppunt 48 (Utrecht). 

Openbaar vervoer is beperkt: Bus 122 rijdt overdag elk uur

van NS-station Utrecht-Overvecht naar Loosdrecht

(niet op zon- en feestdagen) en stopt vlakbij het museum.

Streekmuseum Vredegoed is geopend van eind maart

tot eind oktober op de volgende dagen:

Woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur.

Wij openen jaarlijks traditioneel met het evenement

Lammetjesdag en sluiten het seizoen af met

een Buitendag.

Zie inlegvel en onze website  voorwww.vredegoed.nl
actuele informatie. Het museum is toegankelijk voor

rolstoelgebruikers.

Vrienden: voor minimaal € 10,00 heeft u met een

introducé het hele jaar toegang.

Groepen van meer dan 10 personen kunnen naast de

reguliere openingstijden een rondleiding krijgen.

Doe uw verzoek minimaal een week van tevoren:

 of bel 06 – 28 35 24 89.vredegoed@gmail.com

In Tienhoven kunt u nog twee andere musea bezoeken:

het Schaatsmuseum en het Kruideniersmuseum

't Winkeltje.

Ook buiten het seizoen zijn groepsbezoeken met rond-

leiding mogelijk. Dat geldt ook voor groepen van scholen

en groepen die een natuurtocht willen maken.

Ook kunt ons volgen op:

www.facebook.com/vredegoed

mailto:vredegoed@gmail.com
http://www.vredegoed.nl
mailto:vredegoed@gmail.com
http://www.facebook.com/vredegoed


Het boerenleven in de Vechtstreek Boeiende collectie Combinatie met natuurtocht of catering

Meer informatie vindt u op onze website:
www.vredegoed.nl

Een bezoek aan het museum kan op afspraak

gecombineerd worden met een natuurtocht in de

omgeving of een dagdeel boerderijbeleving. Ook is het

mogelijk uw bezoek te combineren met een lunch of

koffietafel in de nabije omgeving of op afspraak in de

centrale ruimte. 

Het museum ligt midden in het natuurgebied van het

Noorderpark, de Bethunepolder en de Molenpolder.

Onder leiding van een IVN-gids kan men wandelend,

fietsend of per fluisterboot de prachtige omgeving

verkennen.

De ruimte is overzichtelijk ingericht in themaruimtes die

een goed beeld geven van het vroegere boerenleven in

de Vechtstreek. Een boeiende collectie voor jong en oud.

U ziet in het museum veengereedschap, landbouw-

werktuigen, een kaasmakerij, boerenwagens, een

arrenslee, een huiskamer uit de jaren '30, een keuken

met bedstee, een washok, een timmermanswerkplaats,

een smederij, een kruidenierswinkeltje en een

PTT-postkantoor.

Bij elke themaruimte kunnen de rondleiders u amusante en

informatieve verhalen vertellen over het harde maar knusse

leven in dit veengebied in die tijd.

In de ontvangstruimte “De Deel” is er een tijdelijke

tentoonstelling en u kunt er genieten van een consumptie.

De hooizolder is tevens beschikbaar voor wisseltentoon-

stellingen. 

Er is een zaal waar lezingen en audiovisuele presentaties

kunnen worden gegeven. Het museum heeft videofilms met

verhalen van bewoners, die de tijden van vroeger doen

herleven. Deze documentaires geven u een kijkje in het

boerenleven van de vorige eeuw.

Er is een grote collectie oude prentbriefkaarten van

Tienhoven en Oud-Maarsseveen, die dankzij de

toekenning van de Beelaerts van Blokland cultuurprijs

digitaal toegankelijk is voor de bezoekers.

Voor scholen is het ook leuk om een bezoek te brengen

aan het museum. Voor groepen van basisscholen zijn er

speciale mogelijkheden. Buiten in het weiland kunt u

ervaren wat het veen baggeren en het turfsteken in houdt.

Het museum geeft een boeiend beeld van het leven en
werken rond 1900 in de dorpen Tienhoven en Oud-
Maarsseveen en het veengebied eromheen.
Grondlegger van het museum is de oud-postbode
Theo Schouten. Zijn privé-collectie, in vele decennia
opgebouwd, vormt de basis van de museumcollectie
die is ondergebracht in de stallen van de monumentale
boerderij Vredegoed.
Deze boerderij doet overigens nog actief dienst als
schapenboerderij.
De vrijwilligers van ons museum zullen u enthousiast
ontvangen!

Streekmuseum Vredegoed geeft ruime aandacht aan

educatie. Onze rondleiders kunnen de bezoekers veel

vertellen over de voorwerpen en de verhalen

daaromheen.


